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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi yılın son işlem gününü, sanayii şirketlerinin 

önderliğinde %0,74 değer kazancı ile 115,133 seviyesinden tamamladı.  

Bu sabah itibariyle, dolar endeksindeki gerilemeye bağlı olarak GOÜ 

para birimlerinin ABD dolarına karşı değer kazandığını görüyoruz. 

Ayrıca, Asya seansı içerisinde Çin’den gelen İmalat PMI Endeksi verisinin 

beklentilerin üzerinde bir performans sergilemesi ile birlikte Asya 

piyasalarında da pozitif bir görünümün hâkim olduğu görülüyor. 

Bununla birlikte, küresel piyasalardaki olumlu seyre bağlı olarak bugün 

Borsa İstanbul’da alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. 

Hafta içerisinde; Türkiye Aralık ayı TÜFE verisi başta olmak üzere, ABD ve 

Avrupa’dan gelecek olan PMI verileri ve ABD’den gelecek olan istihdam 

veri seti & Dayanıklı Mal Siparişleri verileri yakından izlenecek.  

BİST-100’ün 115.100’de bulunan tarihi zirve seviyesinin geçilmesinin zor 

olmadığını belirtmiştik. 115.100’ün kırılması ile birlikte 101.559 dipli bir 

büyük taban formasyonu tamamlandı. Büyük taban formasyonun uzun 

vadeli hedefi 128.650 seviyesinde olacak. Daha kısa vadeli baktığımızda 

TL bazlı kanal direnci 116.750 seviyesinden geçiyor. Aşırı alım 

bölgesinde kısa vadeli güçlenmenin devamı ile 116.750 seviyelerine 

kadar bir yönelim bu seviyede kısa vadeli realizasyonlar görülebilir. Kısa 

ve orta vadeli ana direnç olarak ise 121.000 seviyelerini takip ediyoruz. 

113.000 altında kapanışlar ise tüm vadeler için stop-loss noktamız 

olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Kasım ayı itibariyle 12 aylık dış ticaret açığı 70,9 milyar dolardan 

73,1 milyar dolara yükseldi.  

▪ Saat 10:00’da İSO/Markit PMI verileri açıklanacak. 

▪ 2018 yılı için asgari ücret %14 artışla net 1,603TL (426 dolar) 

olarak belirlendi. 

▪ Elektrik ve doğalgaz zamları enflasyonu 0,4 yüze puan artırabilir. 

▪ Hazine 1Ç18 borçlanma programını açıkladı. 

Şirket Haberleri 

▪ Aselsan – SSM ile kısa menzilli/alçak irtifa bir hava savunma 

sistemi sözleşmesi imzaladı.  

▪ Ocak ayında taraf bilgisi kapatılacak olan paylar HALKB, ISCTR, 

KCHOL, KRDMD ve VAKBN olarak belirlenmiştir. 

▪ BDDK Kasım ayına ait konsolide bankacılık verilerini açıkladı.  

▪ Bugün itibariyle BIST 100 endeksine eklenecek hisseler BERA, 

DGKLB, IEYHO, BRSAN, SNGYO, IHLGM’dir. 

▪ Binek araca uygulanan ÖTV baz fiyat aralığı güncellendi. 

▪ Katarlı Ooredoo, Türk Telekom’un hisseleriyle ilgili ön görüşme 

yaptığını ancak tarafların pazarlık sürecine geçmediğini açıkladı. 

▪ Yıldız Holding elindeki %30 Ülker hissesini Londra’daki iştiraki 

Pladis’e devretti.   

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

2 Ocak         Aralık Markit/İSO PMI Endeksi

3 Ocak         Aralık TÜFE verileri

4 Ocak         Haftalık Portföy Hareketleri (22 - 29 Aralık)

                    Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (22 - 29 Aralık)

                    Aralık Reel Efektif Kur Endeksi

                    Aralık Ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 115,333 %0.7 %3.8

BIST-30 142,112 %0.8 %4.1

Banka 171,378 %0.6 %5.3

Sanayi 129,412 %0.6 %3.0

Hizmet 83,172 %0.8 %3.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.75 12.75 12.75

2 yıllık bono faizi 13.40 13.34 13.40

10 yıllık bono faizi 11.67 11.72 12.01

Kur

USD/TL 3.77 -%1.0 -%4.5

EUR/TL 4.52 %0.0 -%3.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.14 -%0.5 -%4.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 228 218 194

Ortalama işlem hacmi * 1.72 1.53 1.69

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 8.4x

PD/DD 1.10x 1.39x 1.25x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.86x 0.76x

FD/Satışlar 1.32x 1.50x 1.34x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.6x

Kar büyümesi %13.5 %47.3 %10.1

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.5 %14.8

Temettü verimi %2.9 %3.6 %4.0

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 

Dış ticaret açığı Kasım ayında genişlemeyi sürdürdü  

12 aylık dış ticaret açığı 70,9 milyar dolardan 73,1 milyar dolara yükseldi. Enerji ve altın harici 

dış ticaret açığı da kötüleşmeye devam ederek 31,2 milyar dolardan 31,8 milyar dolara çıktı. 

• Kasım dış ticaret verileri, cari açıktaki kötüleşmenin süreceğini ve yıllık cari 

işlemler açığı / GSYİH oranının %5,2’ye doğru yükseleceğini işaret ediyor. 

• Enerji ve altın harici aramalı ithalatı (euro bazında) yıllık bazda güçlü bir yükselişi 

işaret etmeye devam ederken, 8 Ocak’ta açıklanacak olan sanayi üretiminde de 

yıllık yüksek bir büyüme sinyali veriyor. 

• Kasım ayı yabancı ziyaretçi sayısı yıllık %22 artış kaydederken, Rusya’dan gelen 

turist sayısının artışın temelini oluşturmaya devam ettiği görülüyor. 

Rapor için tıklayınız.  

Saat 10:00’da İSO/Markit PMI verileri açıklanacak  

İSO/Markit PMI Kasım ayında 52,9 ile bir önceki aya göre önemli bir değişim 

göstermedi. Eylül ayından bu yana endekste bir zayıflama olduğu görülüyor.  

• İSO/Markit tarafından yapılan yorumlar çerçevesinde, yeni siparişler ve 

ihracatın büyüme görünümünü koruduklarının altının çizildiğini görüyoruz.  

• Aralık ayı reel sektör güven endeksi ve KKO verileri bir miktar zayıflamaya işaret 

etmişti. Bunun PMI tarafında nasıl bir yansıma bulacağını takip edeceğiz.  

2018 yılı için asgari ücret artışı %14 olarak belirlendi 

Asgari Ücret Komisyonu ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Sarıeroğlu 2018 yılı 

için belirlenen asgari ücret miktarını açıkladı. Asgari ücrete %14 oranında zam 

yapılırken, brüt asgari ücret 2,029TL (534 dolar) oldu. Ayrıca, Sarıeroğlu, işverenlere 

yönelik 100T’lik asgari ücret desteğinin 2018 yılında da devam edeceğini belirtti. 

2015’ten bu yana devam eden bu program çerçevesinde Hazine, istihdam 

maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla , işverenlere asgari ücret 

desteği sağlıyor. Böylelikle, asgari ücretteki artış enflasyon tahminlerinin üzerinde 

(2017 yıl sonu enflasyon tahmininin de üzerinde) gerçekleşirken, hükümetin büyüme 

yanlısı maliye politikaları kapsamındaki desteğinin sürdüğünü ortaya koyuyor.  

Elektrik ve doğalgaz zamları enflasyonu 0,4 yüze puan artırabilir 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) Perşembe günü yaptığı toplantıda 

aldığı zam kararı sonrasında 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak olan elektrik 

zammı konutlarda %8,8, sanayi ve ticarethanelerde %8,4 olarak kesinleşti  

• Bunun yanı sıra, BOTAŞ daha önce 1 Aralık 2017 itibariyle elektrik 

üretiminde kullanılacak doğalgaza %8,4 zam yapmıştı. 1 Ocak itibariyle 

yayınlanan yeni tarifeye göre ise yeni fiyatının 1 m3 için 0,800000 TL olarak 

uygulanacağı açıklandı. Buna göre %4,7‘lik ikinci bir zam gerçekleştirilmiş ve 

son bir ayda toplam %13,6 zam yapılmış oldu.  

Zamların enflasyon üzerinde 0,4 yüzde puanlık bir etki yapacağı görüşündeyiz.  

Hazine 1Ç18 borçlanma programını açıkladı 

Hazine 1Ç’te piyasaya 29,5 milyar TL kadar borç itfası yapacakken, buna karşılık 

piyasadan 30,5 milyar TL kadar bir borçlanma planlıyor. Geçmiş aylarda açıklanan 

projeksiyonlara göre borç çevirme oranının %110’lara kıyasla daha düşük (%100) 

civarında projekte ediliyor. Burada özellikle Hazine’nin TCMB’de park ettiği 

mevduatının oldukça yüksek seviyede olmasının etkili olduğunu düşünüyoruz.  

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

Albaraka Turk - Kanuni takip müşterilerine ilişkin 144.837.449 TL tutarındaki nakdi 

alacakları satıldığını açıkladı. Yapılan işlemin takipteki krediler oranında 58 baz puan 

pozitif etki yapmasını bekliyoruz. (9A17: %5.52) 

Arçelik (TUT, hedef fiyat 24 TL), Hindistan’da Voltas’la ortaklık kurma sürecinin 

tamamlandığını açıkladı. Bilidiği üzere Hindistan’da şirket kurulmuş ve ismi Voltbek 

Home Appliances Private olarak belirlenmişti. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz. 

Bilindiği üzere, kurulan şirkette Arçelik’in iştiraki Ardutch BV ve Voltas şirkette %49 eşit 

paya sahip olurken, Koç Holding ve TICL ise %1 hisse payı tutuyor. Şirket Hindistan’da 

buzdolabı üretip Beko Voltas marka ismiyle beyaz eşya satışı ve dağıtımından sorumlu 

olacak. 2017’de başlayacak fabrika yatırımının 2018 sonu sona ermesi planlanıyor. 

Yatırım planına göre şirket 10 yıllık sürede 1 milyar dolar ciro, %10’un seviyesinde pazar 

payı, Arçelik’e benzer kârlılık oranı, 3 milyon adetlik kapasite ve 155 milyon dolar toplam 

yatırım hedefliyor. Ayıca 4. senenin sonunda klima üretiminin değerlendirilmesi 

planlanıyor. Arçelik şirketi özkaynak yöntemiyle konsolide etmeyi planlıyor. Arçelik’in 

Voltbek’teki %49 hissesini 475 milyon TL’den değerliyor ve Arçelik’in hedef 

değerlemesine şirketin katkısını %3 olarak hesaplıyoruz. 

Aselsan – Savunma Sanayi Müsteşarlığı  ile kısa menzilli/alçak irtifa bir hava savunma 

sistemi sözleşmesi imzaladı. Sözleşme tutarı 122.4 milyon Euro ve 1.0 milyar TL olup, 

teslimatlar 2019 – 2022 yılları arasında gerçekleştirilecektir. 30 Eylül 2017 itibariyle, 

Aselsan’ın devam eden işler büyüklüğü 6,4 milyar ABD doları olup, şirket 4Ç17 toplam 

büyüklüğü 782 milyon ABD doları olan sözleşmeler imzaladı. En son işlem fiyatı olan 

31.80 TL’ye göre, Aselsan 21,3x 2018T F/K ve 23,4x 2018T FD/FAVÖK’ten işlem 

görmektedir. 

Ayen Enerji - Şirket iştiraklerinden 72 MW kurulu güce sahip Aksu Rüzgar 

Santrali'nndeki %69,87 oranındaki hissesini Samsun Makina A.Ş.’nine borçlar Aksu 

uhdesinde kalmak kaydıyla 111.679.920 TL karşılığında satılması hususunda anlaşılmıştır. 

Bankacılık Sektörü – Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde 2018 yılının ilk çeyreğinde 

uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Kredi kartı işlemlerinde 

uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için 

yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için 

yüzde 1,97 olarak belirlenmişti. 

BDDK Kasım ayına ait konsolide bankacılık verilerini açıkladı. Türk bankacılık 

sektörünün konsolide net karı aylık bazda %1 artarken yıllık bazda ise %35 büyüdü. Net 

faiz gelirleri aylık bazda %5 artış kaydederken, komisyon gelirleri aylık bazda %1 geriledi 

ve yıllık bazda ise %15 büyüdü. Net faiz marjı 9 baz puan iyileşerek %4,8 olarak 

kaydedildi. İyileşmede menkul kıymetler portföyünden elde edilen gelirlerin artışı önemli 

rol oynadı. Ana bankacılık gelirleri aylık bazda %4 ve yıllık bazda ise %24 artış kaydetti.  

Karşılık giderleri aylık bazda %4 arttı ve bu artışın altında yatan en önemli sebep genel 

karşılık giderlerindeki yükseliştir. Özel karşılıklar aylık bazda yatay seyretti. Faaliyet 

giderleri, Kasım ayında yıllık bazda %8 arttı ve Ocak-Kasım ayları arasında, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %10 artış kaydedildi. Bankacılık sektörünün öz sermaye karlılığı bir 

önceki aya göre yatay kaldı ve %13,8 olarak kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ise, öz 

sermaye karlılığı %15 olarak gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere, bankacılık sektörünün öz 

sermaye karlılığı Mart ayında %17,4 ile 2011 yılında beri en yüksek seviyesine ulaşmış 
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olup, daha sonrasında kademeli olarak geriledi. Bankacılık sektörünün Çekirdek Sermaye 

Yeterliliği Rasyosu ve Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu, sırasıyla 44 ve 45 baz puan 

gerileyerek, %13,6 ve %16,4 olarak kaydedildi. 

 

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46TL), Coca Cola Company’le şişeleme sözleşmesini 

10 yıl süre için onayladı. Nötr haber etkisi bekliyoruz. 

 

Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat 9 TL), Mısır’da bulunan iştirakleri Doğuş Auto Misr 

ve D-Automotive’i tasfiye ettiğini açıkladı. Tasfiye kararı daha önce açıklanmıştı. Nötr   

 

Otomotiv sektörü – Resmi gazetede dün yayınlanan ek karara göre binek araçlarda 

uygulanan ÖTV’de dikkate alınan baz fiyat (ÖTV ve KDV hariç) aralığı 40-70 bin TL’den 

46-80 bin TL’ye yükseltildi. Bilindiği üzere Kasım 2016’dan beri 1.600cc motor hacimli 

binek araçlarda 40-70 bin TL baz fiyat aralığından %50 ÖTV alınırken, 70 bin TL 

üzerinden %60 ÖTV alınıyor. Elektrikli araçlarda ise 50KW motor gücü üzeri ve 1.600cc 

motor hacminin altındaki araçlarda ÖTV vergi aralıkları 50-80 bin TL’den 57-91 bin TL’ye 

yükseltildi. Baz fiyat aralıklarındaki değişim düşük fiyatlı bazı model satışlarına yarayabilir 

ancak halka açık şirketlere etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz.  

 

 
  

Ülker Biskuvi – Yıldız Holding, 29 Aralık itibariyle Ülker Bisküvi’nin %30’una denk gelen 

102,6 milyon hisseyi Londra merkezli şirketi Pladis’e 19,50 hisse başına fiyattan (2 milyar 

TL toplam değer) transfer etti. Böylelikle Pladis’in Ülker Biskuvi’deki payı %21’den %51’e 

Türk Bankacılık Sektörü - Özet Gelir Tablosu

milyon TL Kasım 16 Ekim 17 Kasım 17 Aylık Değ. Yıllık Değ. Ocak-Kasım 2016 Ocak-Kasım 2017 Yıllık Değ. 

Net faiz geliri 8,090 9,785 10,244 %5 %27 82,623 102,207 %24

Net ücret ve komisyon gelirleri 2,118 2,453 2,427 -%1 %15 21,697 26,147 %21

Ticari kar/zarar, net 64 -1,109 -1,273 %15 -%2080 -1,358 -9,408 %593

Diğer gelirler 1,112 1,145 1,274 %11 %15 14,852 16,215 %9

Toplam gelirler 11,384 12,274 12,672 %3 %11 117,814 135,162 %15

Faaliyet giderleri 4,688 4,836 5,078 %5 %8 47,515 52,487 %10

Provizyon öncesi kar 6,696 7,438 7,594 %2 %13 70,300 82,674 %18

Kredi ve alacak değer düşüş karşlılığı 2,648 2,454 2,558 %4 -%3 26,266 26,393 %0

Olağanüstü gelirler, net 0 0 0 %43 a.d. 2 0 -%77

Vergi öncesi kar 4,048 4,983 5,036 %1 %24 44,036 56,282 %28

Vergiler 1,073 1,005 1,007 %0 -%6 8,992 11,094 %23

Net kar 2,975 3,979 4,029 %1 %35 35,044 45,188 %29

Kamu bankaları 1,154 1,461 1,386 -5% 20% 12,713 16,806 %32

Yerli özel bankalar 994 1,335 1,662 25% 67% 12,935 16,128 %25

Yabancı bankalar 827 1,183 981 -17% 19% 9,397 12,253 %30

Kaynak: BDDK, Tacirler Yatırım
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yükseldi. Şirket daha fazla Ülker Bisküvi hissesinin Pladis’e devredileceğini daha önce 

açıklamıştı.  

Ülker toplantı notları – Ülker bugün UI MENA ve Suudi Arabistan şirketlerinin satın 

alınması sonrası şirketin stratejisiyle ilgili analistlere genel bilgi verdi. Ülker UI MENA’yı 

31 Aralık itibariyle ve International Biscuits Company (IBC)’yi 2018’in başından itibaren 

konsolide edecek. Şirket satın almalar sonrası 2017 finansalları baz alınarak 33 milyon 

dolar ek ciro ve 22.6 milyon dolar FAVÖK katkısı öngörüyor. Aslında satın alınan 

şirketlerin toplam cirosu 93 milyon dolar olmasına rağmen, Ülker, 2017’de ürünlerin 

dağıtımını yapmaya başladığı için 60 milyon dolarlık ciroyu 2017 finansallarına 

yansıtacak. Ülker satın alma sonrası Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde bulunan 

ülkelerdeki %10-18 aralığındaki pazar payını ürün çeşitlendirmesi ile artırmayı ve 3,5 

milyon dolar sinerji katkısı elde etmeyi planlıyor. Şirketin satın alma sonrası Suudi 

Arabistan’da pazar payı %13.4’ten %19.4’e yükselecek. Son olarak şirket satın almalar 

sonrası net borç/FAVÖK rasyosunun 2,0-2,1x seviyesine yükseleceğini ve 2017’de toplam 

yatırımın 310-320 milyon TL seviyesinde gerçekleşeceğini belirtti. Şirket 2018’de daha az 

yatırım harcaması planlıyor ve orta vadede daha fazla şirket satın alma planlamıyor. Orta 

vadede öncelik organik büyüme ve kârlılığı artırma yönünde olacak.  

Türk Telekom – Business HT haberine göre Katarlı Ooredoo, Türk Telekom’un 

hisseleriyle ilgili ön görüşme yaptığını ancak tarafların pazarlık sürecine geçmediğini 

açıkladı. Ooredoo’nun Türk Telekom’un %55 hissesine ilgisi daha önce haber olmuştu.  

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 2018 yılının Ocak ayında taraf bilgisi kapatılacak olan 

paylar HALKB, ISCTR, KCHOL, KRDMD ve VAKBN olarak belirlenmiştir. 

Bugün itibariyle BIST 100 endeksine eklenecek hisseler BERA, DGKLB, IEYHO, BRSAN, 

SNGYO, IHLGM’dir. CLEBİ, AGHOL (YAZIC), IZDMC, ALKIM, KONYA, ALCTL ve 

TSPOR endeksten çıkarıldı. 

Yazılar Holding’in kodu (YAZIC) Anadolu Grubu Holding -AGHOL – olarak işlem 

görecektir.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dolar endeksinin, kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırması sonrasında gösterdiği 

sert düşüş eğilimini korumakta olduğunu ve endeksin 92,20 seviyesi altına kadar 

gerilediğini görüyoruz. ABD tahvil faizlerinin genelinde yüksek bir talep olduğu ve 10 

yıllık tahvil faizinin neredeyse son iki haftanın en düşük seviyesine gerilemiş olduğunu 

görüyoruz. Sonuç olarak küresel görünümün Türk lirası açısından destekleyici olmaya 

devam ettiği görülüyor. Bununla birlikte USDTRY paritesinin bu sabah saatleri itibariyle 

3,80 seviyesi altında hareket ettiğini görüyoruz. Kurun kısa vadede 3,75 – 3,80 seviyeleri 

arasındaki seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Ancak, yurt içi yerleşiklerin kurdaki 

düşüşlerde sergilediği yüksek döviz talebi ile birlikte, USDTRY paritesinin 3,80 seviyesi 

altındaki seyrini kalıcı olmasını beklemiyoruz. Kurun 3,75 – 3,80 bandından alım fırsatı 

verebileceği görüşündeyiz. Bugün, ABD, Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan PMI 

verilerini izliyor olacağız. Bu hafta ABD’den gelecek olan ISM İmalat Endeksi, İstihdam 

veri seti (Ortalama Saatlik Kazançlar & Tarım Dışı İstihdam) ve Dayanıklı Mal Siparişleri 

verileri yakından izleniyor olacak. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 3,7818 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7880 

seviyesi direnç, 3,7800 seviyesi ise destek konumunda. 3,7880 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,80, 3,7800 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7700. 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü analizimizde, kısa vadeli yükseliş trendini aşağı yönlü kıran 

dolar endeksinin düşüş hareketini sürdüreceğine yönelik beklentimiz paralelinde, 

EURUSD paritesinin de yükseliş hareketini 1,20 seviyesine doğru taşımasını beklediğimizi 

ifade etmiştik. Dolar endeksinin, ABD 10 yıllık tahvil faizleri eşliğinde düşüş hareketine 

devam ettiği ve 92,20 seviyesi altına indiği görülüyor. Dolardaki gerileme ve eurodaki 

güçlü seyir ile çift yönlü olarak beslenen EURUSD paritesinin de 1,20 hedefimize ulaştığı 

ve bu sabah saatleri itibariyle bu seviye üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Bu 

noktada, EURUSD paritesinin mevcut yükselişini kısa vadede 1,2040 – 1,2050 bandına 

doğru devam ettirmesini bekliyoruz. Ancak, paritenin bu seviyeleri aşmakta 

zorlanabileceği görüşündeyiz. Gerek EURUSD paritesinin kısa vadeli yükseliş kanalının üst 

sınırına yaklaşmış olması, gerekse de teknik göstergelerin aşırı alıma işaret ediyor olması 

nedeniyle EURUSD paritesinin 1,2040 – 1,2050 seviyelerinden kısa vadeli bir aşağı yönlü 

düzeltme yapabileceği görülündeyiz. Bugün, ABD, Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek 

olan PMI verilerini izliyor olacağız. Bu hafta ABD’den gelecek olan ISM İmalat Endeksi, 

İstihdam veri seti (Ortalama Saatlik Kazançlar & Tarım Dışı İstihdam) ve Dayanıklı Mal 

Siparişleri verileri yakından izleniyor olacak. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,2018 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1984 

seviyesi destek, 1,2017 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,2017 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2060, 1,1984 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1960. 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz haftaki Cuma günkü analizimizde, altın fiyatlarının yükseliş hareketini 

korumasını ve kısa vadede 1300 seviyesini hedef almasını beklediğimizi ifade etmiştik. 

Yükseliş hareketine aralıksız devam altın, 1330 hedefimize ulaşarak Ekim ortasından bu 

yana en yüksek seviyesini test etmiş oldu. Yükselişini sekizinci gününe taşıyan altın 

fiyatları, 2011 yılının ortasından bu yana en uzun soluklu yükselişini gerçekleştiriyor. ABD 

tahvil faizleri eşliğinde sert bir şekilde gerileyen dolar endeksi altın fiyatlarındaki 

yükselişin temelini oluşturuyor olsa da; VIX endeksindeki yükseliş, küresel borsaların 

beklenen Noel rallisi gerçekleştirmemesi ve İran’da yaşanan rejim karşıtı gösterilerin 

yarattığı güvenli liman talebi de altın fiyatlarındaki yükselişin diğer nedenleri arasında 

gösterilebilir. Bu noktada altın fiyatlarının kısa vadede 1300 seviyesi üzerindeki seyrini 

korumasını beklemekteyiz. Bugün, ABD, Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan PMI 

verilerini izliyor olacağız. Bu hafta ABD’den gelecek olan ISM İmalat Endeksi, İstihdam 

veri seti (Ortalama Saatlik Kazançlar & Tarım Dışı İstihdam) ve Dayanıklı Mal Siparişleri 

verileri yakından izleniyor olacak. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1307,13 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1305 

seviyesi destek 1310 seviyesi ise direnç konumunda. 1310 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1314,34, 1305 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1302,76. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,688 %0.2 %0.3 %2.3 %11.1 %20.0

DAX 12,980 -%0.7 -%1.8 -%0.6 %4.5 %13.1

FTSE 7,623 %0.0 %1.0 %3.1 %3.7 %6.7

Nikkei 22,784 %0.1 -%0.4 %1.0 %12.8 %19.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 114,480 %2.1 %2.9 %11.9 %14.3 %46.5

Çin 3,296 %0.1 %0.1 -%1.2 %3.5 %6.3

Hindistan 33,848 %0.4 %0.7 %1.2 %10.2 %27.7

Endonezya 6,314 %0.8 %4.2 %5.0 %9.1 %20.1

Rusya 2,103 -%0.2 %0.5 -%1.0 %11.8 -%5.8

Brezilya 76,402 %0.4 %4.1 %5.1 %22.8 %26.9

Meksika 48,862 %0.4 %1.0 %2.6 -%0.7 %7.1

Güney Afrika 58,953 %0.2 %1.3 -%2.4 %14.8 %16.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%2.8 %5.8 %1.5 %1.5 -%27.5

EM VIX 16 %6.4 %15.3 -%12.8 %1.7 -%30.3

MOVE 46 -%3.2 -%10.5 %2.8 -%12.0 -%35.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.775 -%1.1 -%1.1 -%4.8 %7.5 %7.1

Brezilya 3.3132 -%0.1 %0.2 %3.1 %1.0 %1.9

Güney Afrika 12.3531 %0.7 -%3.2 -%9.6 -%4.5 -%10.1

Çin 6.5335 -%0.3 -%0.8 -%1.1 -%3.9 -%5.9

Hindistan 64.08 -%0.1 %0.0 -%0.5 -%0.7 -%5.7

Endonezya 13562 %0.0 %0.0 %0.4 a.d. %0.7

CDS *

Türkiye 166.1 -2.4 -1.3 -35.0 -0.5 2.5

Brezilya 162.7 -0.4 -1.2 -1.2 -39.4 -0.5

Güney Afrika 156.9 -3.0 -2.3 -17.8 -2.3 a.d.

Endonezya 85.5 -1.1 -0.7 -6.7 -10.5 2.0

Rusya 127.6 9.3 -0.2 -10.1 -24.4 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.7 -0.2 2.0 -0.8 1.2 0.3

Brezilya %10.3 -0.1 -0.1 0.1 -0.4 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.4 -0.7 0.2 -0.2

Hindistan %7.4 0.2 0.2 0.4 0.9 0.9

Endonezya %6.3 0.0 -0.1 -0.3 a.d. -1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.6 0.00 0.00 0.02 -0.23 -0.92

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.15 -0.08 -0.37

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

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66.72 %0.4 %2.8 %4.9 %41.0 %17.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 59.84 %0.3 %2.5 %3.2 %33.8 %11.4

Altın - USD / oz 1297.2 %0.8 %2.4 %0.2 %3.9 %12.6

Gümüş - USD / t oz. 16.923 %1.8 %4.8 %0.6 %1.2 %5.8

Commodity Bureau Index 432.22 %0.1 %0.2 %0.8 -%2.2 %2.2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 

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

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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

(0 216) 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. 

 

 


