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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST 100 dün bankacılık sektörüne gelen yoğun satışları ile beraber 

dün günü %0,9 oranında aşağıda 107.334 seviyesinden kapadı. Dolar 

Endeksindeki güçlenme, ECB toplantı kararı ve FED Başkan seçimi 

öncesinde daha şahin bir yeri işaret eden Taylor’ın öne çıkması ile 

beraber hızlandı. Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı 

artarken, TL’nin de değer kaybını sürdürdüğü görüldü. Bu ek olarak 

faiz hadlerindeki yükselişin dün de devam etmesi ile beraber risk 

iştahının önemli ölçüde azaldığı dikkat çekti. 5 yıllık CDS’lerde son bir 

hafta içerisinde 170bps seviyelerinden 190bps’a yükseliş yaşandı. 

Bugün özelinde FED Başkan adayları konusundaki haber akışının 

piyasalar üzerinde etkili olmaya devam etmesini bekleriz. Buna ek 

olarak ABD tarafından gelecek olan verileri, özellikle GSYİH rakamları 

yakından takip edilecek. TL’nin sabah saatlerinde güçsüz seyrini 

koruması çerçevesinde bugün hafifi satıcılı açılış bekliyoruz.  

Teknik olarak baktığımızda, BIST 100 dünkü açılışta 107.800 desteği 

üzerinde kalmayı başardıktan sonra 109.000/109.200 bandını 

hedefledi. 108.850 gün içi en yüksek olmak üzere başlayan satışlar ile 

107.800 desteği kırıldı ve gün içi en düşük seviyeden kapanış 

gerçekleşti. BIST 107.800-110.000 bandında kalmakta zorluk yaşıyor. 

106.900-107.800 bandına geri dönen BIST’in bugün dengelenme 

çabası içerisinde olacağını düşünüyoruz. 106.900 kırılmadıkça kısa 

vade de zayıflık sınırlı kalacaktır. 106.900 kırılırsa daha öncede 

belirttiğimiz gibi satış düşünülebilinir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ PPK kararı daha şahin bir görünümü işaret etti. 

▪ 13 – 20 Ekim haftasında hisse senedi piyasasında 14 milyon 

dolarlık sınırlı bir yabancı çıkışı görülürken, bono piyasasında ise 

142 milyon dolarlık bir giriş yaşandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Afyon Çimento - 3Ç17’de 16.3 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Avivasa -3Ç17 sonuçlarını 32 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Erdemir - 3Ç17 sonuçlarını 792 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Garanti - 3Ç17 sonuçlarını 1.565 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Hektaş - 3Ç17 sonuçlarını 4.2 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Kardemir - 3Ç17 sonuçlarını 76 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Sasa - 3Ç17 sonuçlarını 40.0 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Türk Traktör 3Ç17 sonuçlarını 78.8 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Ford Otosan ve Yapı Kredi Bankası 3Ç17 sonuçlarını bugün 

açıklayacak.  

 

▪  

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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-100 108,355 %1.1 %1.3

BIST-30 132,827 %1.0 %1.4

Banka 169,135 %2.5 %1.0

Sanayi 123,301 %0.7 %1.7

Hizmet 73,159 %0.1 -%0.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.95 11.94

2 yıllık bono faizi 12.58 12.47 12.26

10 yıllık bono faizi 11.70 11.67 11.42

Kur

USD/TL 3.73 %1.5 %6.1

EUR/TL 4.39 %1.7 %5.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.06 %1.6 %5.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 219 219 219

Ortalama işlem hacmi * 1.71 1.72 1.69

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.8x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.32x 1.18x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.85x 0.75x

FD/Satışlar 1.32x 1.48x 1.32x

FD/FAVÖK 7.9x 8.1x 7.3x

Kar büyümesi %13.5 %45.3 %12.4

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.2 %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 

PPK kararı daha şahin bir görünümü işaret etti 

Para Politikası Kurulu (PPK), piyasa beklentisi ve kurum beklentimiz dahilinde, kısa vadeli 

faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. 

• PPK bildirisinin ekonomik aktivite yorumları çerçevesinde bir öncekine kıyasla 

değişiklik içermediğini görüyoruz. 

• Ancak, sözlü yönlendirme ifadelerinde önemli eklemeler yapılarak daha şahin bir 

görünüm sergilendiği dikkat çekti. 

• Sözlü yönlendirmedeki daha şahin resmin işaret edilmesinin yanı sıra, TL’de son 

dönemde artan oynaklığın 2Ç18’de para politikasında kademeli bir gevşeme 

beklentimizin önünde önemli bir risk teşkil etmekte. 

Rapor için tıklayınız.  

13 – 20 Ekim haftasında yabancı aktivitesindeki yavaşlama devam etti 

13 - 20 Ekim  haftasında hisse senedi piyasasında 14 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı 

çıkışı görüldü. Böylelikle yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen net yabancı 3,09 

milyar dolara geriledi.   

• Ancak, yabancı yatırımcılar söz konusu hafta içerisinde bono tarafında net alıcı 

pozisyonundaydılar. 13 - 20 Ekim  haftasında bono piyasasında (repo işlemleri 

hariç) 142 milyon dolarlık bir yabancı girişi yaşandığı görülüyor. 

• 13 - 20 Ekim haftasında, yurt içi piyasaların diğer gelişmekte olan ülke 

piyasalarından pozitif ayrıştığını gözlemledik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Karari_Ekim_2017.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Afyon Çimento - 3Ç17 sonuçlarını 16.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, 2Ç17'da 1 

milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 56 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %252 yükseldi. Şirket, 3Ç17'de 19 milyon TL FAVÖK açıkladı 

ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %819 artış gösterdi. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2104 baz puan artarak %34,1 oldu. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %6 azalarak 459 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Anadolu Efes (AL, hedef fiyat: 26 TL), Rusya’daki Rekabet Kurumu’nun Anadolu Efes ve 

AB InBev Rusya operasyonlarının birleşmesine onay verdiğini, Ukrayna’daki Rekabet 

Kurumu’nun onaylama sürecinin devam ettiğini duyurdu. Haberi nötr olarak 

değerlendiriyoruz.  

AvivaSA - 3Ç17’de 32.3 milyon TL net kar açıkladı (3Ç16: 16 milyon TL) ve bu rakam 

piyasa beklentisi olan 34 milyon TL’ye paraleldir. AvivaSA, TFRS haricinde UFRS bazlı mali 

tablolarını da açıkladı. Açıklanan mali tablolarda şirket 40.3 milyon TL net kar elde etmiş 

olup, 3Ç16 net karı olan 24.5 milyon TL’ye göre %64 artış kaydetmiştir. 

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat 12,3 TL) - 3Ç17 sonuçlarını 1.5 milyon TL zarar ile 

açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -3.2 milyon TL olan piyasa beklentisi ve -2 milyon TL 

Tacirler Yatırım beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 4.5 milyon TL 

net kar açıklamıştı. Net satışlar 741 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %2 geriledi. Ana kategori satışları %1 gerilerken, tütün satışları %4 

yıllık düştü. Şirket, 3Ç17'de 17 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %25 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 14 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 68 baz puan azalarak %2.3 oldu.   

Ereğli Demir Çelik - 3Ç17 sonuçlarını 792 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 799 milyon TL olan piyasa beklentisiyle uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %60 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %9 azaldı. Net satışlar 4,363 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %62 arttı. 

Erdemir’in satış hacmi 3Ç17’de 2,2 milyon tona ulaştı (geçen senenin aynı dönemine 

göre %17 arttı) ve ortalama ton fiyatı 559 dolar olarak gerçekleşti (%16 artış geçen yılın 

aynı dönemine göre). Şirket, 3Ç17'de 1,162 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %44 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı 

piyasa beklentisi olan 1,173 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 328 baz puan düşerek %26.6 oldu. Diğer yandan şirketin net 

nakit pozisyonu ise 1,448 milyon TL’ye yükseldi. Erdemir’in faaliyet karı ve net kar rakamı 

piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşti (piyasanın %1 altında). Açıklanan sonuçlara 

piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. 

Garanti Bankası - 3Ç17 net karını 1.565 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı çeyreksel bazda %1 artış ve yıllık bazda ise %18 artışı ifade etmektedir. Açıklanan 

net kar rakamı bizim tahminiz olan 1.513 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.516 

milyon TL’den daha yüksektir. Açıklanan sonuçlarda, ana bankacılık faaliyetlerinin iyi 

seyrettiğini ve aktif kalitesinin çok iyi gerçekleştiğini gözlemledik. Bunun yanı sıra, 

Garanti Bankası 3Ç17 sonuçlarında iki tane bir defalığa mahsus gider kaydetti. Bunlardan 

birincisi 230 milyon TL tutarındaki serbest karşılık, ikincisi de Fransa’daki süren dava ile 

ilgili olarak potansiyel dava karşılığı olarak 137 milyon TL karşılıktır. Bankanın özsermaye 
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karlılığı 3Ç17’de %16 olup, 9A17 itibariyle özsermaye karlılığı %16,6 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Hektaş - 3Ç17 sonuçlarını 4.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %139 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %73 azaldı. Net satışlar 42 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 büyüdü. 

Şirket, 3Ç17'de 5 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %137 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 511 baz puan artarak %13,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 

büyüyerek 63 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 163 milyon TL 

(3Ç16: 135 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%71,8 (3Ç16: %76,5) olarak kaydedildi.    

Kardemir - 3Ç17 sonuçlarını 76 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

68 milyon TL olan piyasa beklentisinin %12 üstündedir. Şirket, 3Ç16'da 20 milyon TL 

zarar açıklamıştı. Net satışlar 954 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %77 arttı. 3Ç17’de satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 

%21 artarak 559 bin ton’a ulaştı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 961 

milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17'de 176 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %80 büyüme gösterdi. Ancak açıklanan 

FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 179 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 33 baz puan azalarak %18.5 oldu. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %29 azalarak 1,105 milyon TL olarak gerçekleşti.  Piyasa’nın 

açıklanan verilere olumlu bir tepki vermesini bekliyoruz. 

Sasa - 3Ç17 sonuçlarını 40.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %52 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %25 arttı. Net satışlar 417 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 yükseldi. Şirket, 

3Ç17'de 46 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %84 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 174 

baz puan artarak %11,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 büyüyerek 

538 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 655 milyon TL (3Ç16: 493 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %41,9 (3Ç16: 

%43.3) olarak kaydedildi. 

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 95TL) - 3Ç17 sonuçlarını 78.8 milyon TL net kar (yıllık 

%27 yukarda) ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 76.8 milyon TL olan piyasa beklentisi 

ile uyumlu, bizim beklentimiz olan 86 milyon TL’nin hafif altındadır. Net satışlar 1,009 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 yükseldi. 

Satış hacminde yıllık %26 seviyesinde büyüme ve yükselen fiyat seviyesi büyümeyi 

destekledi. Şirket, 3Ç17'de 123 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %11 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa 

beklentilerle uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

412 baz puan azalarak %12,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 

gerileyerek 746 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 696 milyon TL 

(3Ç16: 789 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%17.4 (3Ç16: %24.2) olarak kaydedildi.  

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya – Bloomberg HT haberine göre Zorlu Holding, 

Güney Koreli Dongbu Daewoo Electronics’in beyaz eşya birimini satın almak için teklif 

verdi. Kısa vadede hisselerde olumlu etki görebiliriz.  
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Yapı Kredi Bankası – Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 3Ç17 net kar tahminimiz 723 

milyon TL olup, piyasa beklentisi 758 milyon TL’dir. 3Ç17 net kar beklentimiz çeyreksel ve 

yıllık bazda sırasıyla %19 ve %11 düşüşü işaret etmektedir. 

                   

Teknik Analiz 

BIST-100 

BİST 100 dün bankacılık sektörüne gelen yoğun satışları ile beraber dün günü %0,9 

oranında aşağıda 107.334 seviyesinden kapadı. Dolar Endeksindeki güçlenme, ECB 

toplantı kararı ve FED Başkan seçimi öncesinde daha şahin bir yeri işaret eden Taylor’ın 

öne çıkması ile beraber hızlandı. Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı 

artarken, TL’nin de değer kaybını sürdürdüğü görüldü. Bu ek olarak faiz hadlerindeki 

yükselişin dün de devam etmesi ile beraber risk iştahının önemli ölçüde azaldığı dikkat 

çekti. 5 yıllık CDS’lerde son bir hafta içerisinde 170bps seviyelerinden 190bps’a yükseliş 

yaşandı. 

Bugün özelinde FED Başkan adayları konusundaki haber akışının piyasalar üzerinde etkili 

olmaya devam etmesini bekleriz. Buna ek olarak ABD tarafından gelecek olan verileri, 

özellikle GSYİH rakamları yakından takip edilecek. TL’nin sabah saatlerinde güçsüz seyrini 

koruması çerçevesinde bugün hafifi satıcılı açılış bekliyoruz.  

Teknik olarak baktığımızda, BIST 100 dünkü açılışta 107.800 desteği üzerinde kalmayı 

başardıktan sonra 109.000/109.200 bandını hedefledi. 108.850 gün içi en yüksek olmak 

üzere başlayan satışlar ile 107.800 desteği kırıldı ve gün içi en düşük seviyeden kapanış 

gerçekleşti. BIST 107.800-110.000 bandında kalmakta zorluk yaşıyor. 106.900-107.800 

bandına geri dönen BIST’in bugün dengelenme çabası içerisinde olacağını düşünüyoruz. 

106.900 kırılmadıkça kısa vade de zayıflık sınırlı kalacaktır. 106.900 kırılırsa daha öncede 

belirttiğimiz gibi satış düşünülebilinir. 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısı sonucunda, piyasa beklentileri dahilinde 

parasal genişleme programının Ocak ayından itibaren 60 milyar eurodan 30 milyar 

euroya indirileceğini açıklarken, 2017 yılı Aralık ayında bitmesi planlanan söz konusu 

programın Eylül 2018’e uzatıldığını belirtti. ECB’nin kararının ardından euro sert bir 

şekilde değer kaybederken, eurodaki düşüş dolar endeksindeki yükselişi besledi. Ayrıca, 

Yellen’ın Fed başkanlığı yarışında yer almayacağı ve Trump’ın başkan adaylığı listesinin 

Taylor ve Powell olmak üzere iki kişiye düştüğüne yönelik haberler de dolar 

endeksindeki yükselişi besledi. Tüm bunların yanı sıra, ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 

vergi reformlarına ilişkin bütçe tasarısının dün itibariyle onaylamış olması da dolardaki 

yükselişin temel nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tasarısının onaylanmasının 

ardından, eurodaki geri çekilme ve Fed’in yeni başkanının şahin adaylar olan Taylor ve 

Powell’den biri olacağına yönelik haberlerin etkisiyle hali hazırda yükselmekte olan dolar 

endeksinin yükselişini hızlandırdığını ve 94,80 seviyesi üzerine çıktığını gördük. Olumsuz 

yurt içi veri akışı ile zayıflayan Türk lirası ve yükselmekte olan dolar endeksi ile birlikte 

USDTRY paritesinin bu sabah saatleri itibariyle 3,80 seviyesi üzerinde tutunmakta 

olduğunu görüyoruz. Dünkü sert yükselişin ardından kurun 4 saatlik grafiğinde bir flama 

formasyonu oluşturduğunu görüyoruz. Bir devamlılık formasyonu olan flama 

formasyonunun, dünkü sert yükselişin mevcut “soluklanmanın” ardından devam 

edebileceğinin işaretini verdiği kanaatindeyiz. Dolayısı ile kurun bir süre 3,8155 – 3,83 

seviyeleri arasında dalgalanmasını, ancak daha sonra 3,85 seviyesine doğru yükselişini 

sürdürmesini bekliyoruz. Ancak, aşağıdaki grafikler üzerinden de görüleceği üzere, 

USDTRY paritesi haftalık grafiğindeki yükseliş kanalının üst sınırına yaklaşmış durumda. 

Bu noktada kurun 3,85 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması durumunda aşağı yönlü 

bir geri çekilme yapması beklenebilir. Bugün içerisinde ABD’den gelecek olan 3Ç17 

GSYİH büyüme verilerini ve Michigan Tüketici Güven endeksi verisini takip ediyor 

olacağız.  Bu sabah saatleri itibariyle 3,82 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,8290 seviyesi direnç, 3,8155 seviyesi ise destek konumunda. 3,8290 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8425, 3,8155 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,80. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası dünkü toplantısı sonucunda, piyasa beklentileri dahilinde parasal 

genişleme programının Ocak ayından itibaren 60 milyar eurodan 30 milyar euroya 

indirileceğini açıklarken, 2017 yılı Aralık ayında bitmesi planlanan söz konusu programın 

Eylül 2018’e uzatıldığını belirtti. Finansal koşulların öngörülen şekilde ilerlememe 

durumunda varlık alım programını artırmaya hazır olduklarını belirten Draghi, gerekmesi 

durumunda programın süresinin de uzatılabileceğini belirtti. ECB’nin açıklamaları 

sonrasında euro sert bir şekilde değer kaybetti. Eurodaki değer kaybının yanı sıra, Fed’in 

yeni başkanının, şahin adaylar olan Taylor ve Powell’den biri olacağına yönelik haberlerin 

ve ABD'de Temsilciler Meclisi'nin vergi reformlarına ilişkin bütçe tasarısını kabul 

etmesinin ardından 94,80 seviyesi üzerini test eden dolar endeksi de EURUSD paritesinin 

sert satış baskılarına maruz kalmasında etkili oldu. Eurodaki geri çekilme ve dolar 

endeksindeki yükseliş ile birlikte 1,16’lı seviyelere kadar geri çekilen EURUSD paritesinin, 

düşüş eğilimini bugün içerisinde de devam ettirmesini beklemekteyiz. Bugün içerisinde 

ABD’den gelecek olan 3Ç17 GSYİH büyüme verilerini ve Michigan Tüketici Güven endeksi 

verisini takip ediyor olacağız. EURUSD paritesindeki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,1634 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,1600 seviyesi destek, 1,1640 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1640 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1711, 1,1600 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1545. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, 1280 seviyesi üzerinde çıkmış olan altın fiyatlarının, 20 günlük 

hareketli ortalamasına denk gelen 1282 seviyesini aşmakta zorlanabileceğini belirtmiş, 

dolar endeksindeki yükselişin sürmesi durumunda altının yeniden 1280 seviyesi altına 

inebileceğini belirtmiştik. Dolar endeksi dün 94,80 seviyesi üzerine kadar yükselerek 

altındaki düşüş hareketinin hızlanmasına neden oldu. Dün Avrupa Merkez Bankasının 

parasal genişlemeyi 30 milyar euroya indirerek Eylül 2018’e uzatma kararının ardından 

euro sert bir şekilde değer kaybederken, eurodaki düşüş dolar endeksindeki yükselişi 

besledi. Ayrıca, Yellen’ın Fed başkanlığı yarışında yer almayacağı ve Trump’ın başkan 

adaylığı listesinin Taylor ve Powell olmak üzere iki kişiye düştüğüne yönelik haberler de 

dolar endeksindeki yükselişi besledi. Tüm bunların yanı sıra, ABD'de Temsilciler 

Meclisi'nin vergi reformlarına ilişkin bütçe tasarısının dün itibariyle onaylamış olması da 

dolardaki yükselişin temel nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelişmelerin 

etkisi ile birlikte 1260’lı seviyelere gerileyen altın fiyatlarının bugün içerisinde düşüş 

eğilimini korumasını ve gerilemeye devam etmesini beklemekteyiz. Dolar endeksindeki 

hızlı yükseliş ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin sürüyor olması, altın 

fiyatlarındaki geri çekilme hareketinin devam etmesine neden oluyor. Bugün içerisinde 

ABD’den gelecek olan 3Ç17 GSYİH büyüme verilerini ve Michigan Tüketici Güven endeksi 

verisini takip ediyor olacağız. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 1266,81 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1265,28 seviyesi destek, 1270 seviyesi ise direnç konumunda. 1270 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1272, 1265,28 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1262. 

 

 

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 2,557 -%0.5 -%0.2 %2.4 %7.1 %14.2

DAX 12,953 -%0.5 -%0.7 %2.8 %3.9 %12.8

FTSE 7,447 -%1.1 -%1.3 %2.2 %2.2 %4.3

Nikkei 21,708 %0.1 %1.4 %6.9 %12.7 %13.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108,355 %1.1 -%0.1 %4.3 %14.6 %38.7

Çin 3,397 %0.3 %1.1 %1.9 %8.4 %9.7

Hindistan 33,043 -%0.1 %1.3 %4.4 %9.5 %23.9

Endonezya 6,025 %0.1 %2.1 %2.9 %5.4 %13.9

Rusya 2,049 -%0.6 -%1.1 -%1.0 %1.1 -%8.2

Brezilya 76,671 %0.4 %0.1 %3.2 %18.2 %27.3

Meksika 48,876 -%2.6 -%2.1 -%2.9 -%1.4 %7.1

Güney Afrika 58,123 %0.4 %0.4 %5.5 %8.3 %14.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %0.6 %11.5 %10.0 %4.4 -%20.0

EM VIX 17 %3.8 %12.0 -%1.4 %15.1 -%22.0

MOVE 57 %2.5 %14.1 %12.2 -%8.0 -%19.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7676 %0.7 %2.5 %6.1 %5.3 %6.9

Brezilya 3.2347 -%0.4 %2.0 %2.4 %2.8 -%0.5

Güney Afrika 14.0529 %2.2 %3.5 %5.4 %7.6 %2.3

Çin 6.6391 %0.0 %0.2 %0.3 -%3.6 -%4.4

Hindistan 64.8975 -%0.3 -%0.2 -%0.3 %1.0 -%4.5

Endonezya 13578 %0.3 %0.5 %1.9 %2.2 %0.8

CDS *

Türkiye 182.3 2.2 5.2 -17.3 -34.4 -28.6

Brezilya 174.5 2.7 -5.2 -28.1 -2.5 -18.7

Güney Afrika 182.9 7.3 3.3 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 92.5 -1.5 -3.8 -4.0 -11.9 -8.4

Rusya 130.8 0.9 -0.9 -20.7 11.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.7 0.0 1.9 0.7 1.1 0.3

Brezilya %9.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.6 a.d.

Güney Afrika %9.2 0.3 0.4 a.d. 0.5 0.2

Hindistan %6.8 0.0 0.1 0.2 -0.1 0.3

Endonezya %6.8 0.1 0.2 0.5 -0.2 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 0.06 0.82 0.22 0.07 -0.56

Brezilya %4.7 0.02 0.16 0.28 0.02 -0.78

Güney Afrika %4.6 0.00 0.01 -0.05 -0.04 -0.30

Endonezya %3.6 0.02 0.10 0.21 -0.23 -0.76

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 58.44 %0.2 %0.5 -%1.0 %12.2 %2.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.18 -%0.6 %0.3 -%0.1 %5.3 -%2.9

Altın - USD / oz 1275.4 %0.0 -%0.4 -%2.4 %0.8 %10.7

Gümüş - USD / t oz. 16.925 -%0.2 -%0.4 -%0.8 -%3.8 %5.9

Commodity Bureau Index 429.95 %0.1 %0.4 %0.2 %2.1 %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. 

 

 


