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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Bu haftanın ortasından açıklanacak olan çeyrek dönemi TCMB 

Enflasyon raporunun yanı sıra, Cuma günü açıklanacak olan Ekim ayı 

enflasyon verileri ve S&P’nin ülke notu açıklaması haftanın en önemli 

konu başlıkları olarak öne çıkıyor. Enflasyon dinamiklerinde devam 

eden bozulma ve son dönemde kur tarafında yaşanan gelişmelerin 

bozulmayı devam ettireceğine yönelik beklentiler faiz seviyeleri 

üzerinde önemli bir baskı niteliğinde oluyor. Bu durum diğer TL 

varlıkları üzerinde de etkili olabiliyor. Yurtdışında ise, ABD’de 

yayınlanacak istihdam verileri, Fed Toplantısı ve Trump’ın Fed 

Başkanı konusunda Cuma gününe kadar alacağı karar yatırımcıların 

takip edecekleri en önemli başlıklar olacaktır. Bu sabah itibariyle 

gerek GOÜ para birimlerinde gerekse GOÜ hisse senetleri 

piyasalarında olumlu bir seyir bulunmaktadır. Bu durumun TL 

üzerinde de yansımaları görülürken, geçen hafta 4,15 seviyelerine 

kadar yükselen Sepet /TL’nin haftaya 4,08 seviyesinden başladığı 

bunun da piyasalarda olumlu bir açılışı işaret edeceğini düşünüyoruz. 

Teknik analiz olarak ise, BİST-100 geçen haftanın genelinde kısa 

vadeli ana destek noktamız olan 106.900 desteğimizin üzerinde kaldı 

ve bu seviyeden güçlü tepkiler üretti. Orta ve uzun vadeli ortalamalar 

106.300’e kadar yükselirken, yardımcı indikatörlerde alım yönünde 

hareketini sürdürdü. 106.900’ün destek yapması, ortalamalar ve 

indikatörlerin pozitif seyri ile birlikte; BİST-100’ün bu hafta 107.800-

110.000 bandında hareket edebileceğini düşünüyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Ekonomi Bakanı 3Ç17 GSYİH büyümesinin %9,6 olabileceğini 

belirtti 

▪ Ekim Ekonomik Güven Endeksi verisi açıklanacak. 

▪ Eylül ayı yabancı ziyaretçi verileri açıklayacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ BIM, Mısır’daki iştirakinin sermaye artırımına katılacak.  

▪ FROTO - 3Ç17’de beklentilerin üzerinde kâr açıkladı.  

▪ AKGRT, ISCTR, OTKAR – Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak 

▪ PETKM- azami 500 milyon ABD Doları nominal değerli tahvili 

yurt dışında ihraç edecek. 

▪ SISE - Trakya Yatırım Holding paylarını 52 milyon TL bedelle İş 

Bankası’na satılmasına karar verildiğini duyurdu.  

▪ Yıldız Holding, elinde bulunan 19,25 milyon adet (%5 hisse payı) 

Gözde Girişim Sermayesi hissesini 2,4TL’den sattığını açıkladı. 

▪ YKBNK - 3Ç17’de beklentilerin üzerinde kâr açıkladı.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

30 Ekim        Ekim Ekonomik Güven Endeksi

                     Eylül ayı Bankacılık Sektörü Verileri

31 Ekim        Eylül Dış Ticaret İstatistikleri

                     3Ç17 Turizm İstatistikleri

1 Kasım        Ekim İTO Enflasyon verileri

                     Ekim İSO/Markit PMI 

                     TİM Ekim ihracat rakamları

                     PPK Toplantı Özeti

                     Çeyrek Dönemlik Enflasyon Raporu

2 Kasım        Haftalık Portföy Hareketleri (20 - 27 Ekim)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

3 Kasım        Ekim TÜFE verileri

                     S&P Türkiye Gözden Geçirme Kararı

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 107,884 %0.5 -%0.6

BIST-30 132,187 %0.5 -%0.7

Banka 165,877 %0.4 -%3.0

Sanayi 122,804 %0.2 %0.3

Hizmet 73,860 %1.3 %0.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.95 11.96 11.97

2 yıllık bono faizi 12.80 12.61 12.31

10 yıllık bono faizi 11.95 11.93 11.45

Kur

USD/TL 3.82 %4.3 %7.1

EUR/TL 4.44 %2.7 %5.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.13 %3.5 %6.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 213 223 214

Ortalama işlem hacmi * 1.66 1.72 1.69

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.8x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.31x 1.18x

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 %45.7 %12.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.2 %15.0

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 

Ekonomi Bakanı 3Ç17 GSYİH büyümesinin %9,6 olabileceğini belirtti 

Ekonomi Bakanı Zeybekçi, Bakanlığın yaptığı tahminlere göre 3Ç17 büyümesinin %9,6 

olabileceğini, hatta iki haneli artışın bile söz konusu olabileceğini belirtti. Bu çerçevede 2017 

GSYİH büyümesinin de %6 seviyesi üzerinde gerçekleşebileceğini işaret etti. 

• 3Ç17 GSYİH verileri 11 Aralık’ta açıklanıyor olacak. 

• Kurum beklentimiz mevcut veriler çerçevesinde %8’in üzerinde bir GSYİH büyüme 

oranını işaret ediyor.  

Ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi 10:00’da açıklanacak 

Eylül ayı güven endeksi 102,8 olarak açıklanmıştı -- %3 aylık düşüş, yıllık %6 artış. Alt 

kalemlere bakıldığında sektörel endekslerdeki düşüş nedeniyle manşet endeksin gerilemeye 

devam etmesi beklenebilir. 

Eylül ayı yabancı ziyaretçi verileri açıklayacak 

Eylül ayı verileri bugün 11:00’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanacak. Ağustos 

ayı verilerine göre yılbaşından beri kümülatif yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki ayın aynı 

dönemine göre %26 oranında bir artış kaydetti.  

• Söz konusu artışın en önemli kalemi ise Rusya’dan gelen turist sayısındaki artış oldu.  

• Ancak Avrupa’dan gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın önemli bir ilerleme 

göstermemesi, iyileşmenin sürdürülebilirliği üzerinde önemi bir risk teşkil ediyor.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Alarko Carrier - 3Ç17 sonuçlarını 14.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %77 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %57 arttı. Net satışlar 

151 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 

büyüdü. Şirket, 3Ç17'de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %181 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 458 baz puan artarak %8.5 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel 

bazda yüzde %52 artarak 85 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Alarko GMYO - 3Ç17 sonuçlarını 25.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %29 arttı. Şirket, 2Ç17'de 6.1 milyon TL zarar açıklamıştı.  

BİM (TUT, hedef fiyat 65TL), şirketin Mısır’daki iştirakinin sermaye artırımına 

katılacağını ve 4,7 milyon dolar nakit ödeyeceğini açıkladı. Nötr haber. 

Bosch Fren Sistemleri - 3Ç17 sonuçlarını 6.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %150 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %57 arttı. Net 

satışlar 39 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 

yükseldi. Şirket, 3Ç17'de 08 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %113 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 611 baz puan artarak %21.2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda 

yüzde %51 yükselerek 33 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

F-M İzmit Piston - 3Ç17 sonuçlarını 4.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %56 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %6 azaldı. Net satışlar 

16 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 arttı. 

Şirket, 3Ç17'de 04 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %97 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

738 baz puan artarak %21.9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde 

%82 artarak 01 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.   

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 48TL) - 3Ç17 sonuçlarını 346 milyon TL net kar ile 
açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 245 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisi ve 273 
milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 
yüzde %99 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 azaldı. Net satışlar 5,486 milyon TL 
olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 yükseldi. Açıklanan 
net satış rakamı beklentiler dahilinde gerçekleşirken,FAVÖK beklentilerin üzerinde 
gerçekleşti. Şirket, 3Ç17'de 491 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 
aynı dönemine göre yüzde %57 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 
414 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre 81 baz puan artarak %9.0 oldu. Şirket yıl sonu beklentilerini (400-420 bin adet 
toplam satış ve 365-375 bin adet üretim) korurken, Türkiye hafif araç pazarı için 
beklentisini 50 bin adet yükselterek 950 bin -1 milyon adet seviyesine çekti.  
 
Gözde Girişim Sermayesi – Yıldız Holding, elinde bulunan 19,25 milyon adet (%5 hisse 
payı) Gözde Girişim Sermayesi hissesini borsa dışı 2,4TL ortalama fiyattan sattığını 
açıkladı. Açıklanan fiyat Gözde’deki Cuma kapanış fiyatı 3,9TL ‘nin %38 altındadır. Satış 
sonrası Yıldız Holding’in şirketteki payı %10,83’ten %5,83’e geriledi. Haberin kısa vadeli 
Gözde hisselerinde satış baskısına neden olabileceğini açıkladı.  
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Jantsa Jant - 3Ç17 sonuçlarını 11.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %361 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 arttı. Net satışlar 

71 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 büyüdü. 

Şirket, 3Ç17'de 15 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %218 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 846 baz puan artarak %21.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %54 

büyüyerek 34 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 104 milyon TL 

(3Ç16: 72 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44.0 

(3Ç16: %43.9) olarak kaydedildi.  

İş Bankası – Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 3Ç17 net kar tahminimiz 1,229 milyon 

TL olup, piyasa beklentisi 1.163 milyon TL’dir. 3Ç17 net kar beklentimiz çeyreksel bazda 

%1 düşüşü ve yıllık bazda %17 artışı işaret etmektedir. 

Otokar – Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 3Ç17 net kar tahminimiz 9 milyon TL olup, 

piyasa beklentisi 10 milyon TL’dir. Şirket 2Ç17’de 9 milyon TL zarar açıklamıştı. 

Petkim - Yönetim Kurulu azami 500 milyon ABD Doları nominal değerli tahvilin yurt 

dışında ihraç edilmesine karar verildiğini ve ihraçtan elde edilecek nakit ve gerekmesi 

halinde ilave kaynaklar ile STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı ortak olunmasının planlandığını 

duyurdu. Şirket ayrıca STAR Rafineri A.Ş.'de hangi oranda ve hangi tutarda dolaylı ortak 

olunacağı ile ilgili çalışmaların ise devam ettiğini duyurdu. Haberin Petkim hissesi 

üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. 

Şişecam - Portföyünde bulunan Trakya Yatırım Holding A.Ş.  paylarının tamamını 

(şirketin %35’i) 52 milyon TL peşin bedelle İş Bankası’na satılmasına karar verildiğini 

duyurdu. İşlem neticesince Şişecam’ın 343 bin TL kar yazması beklenmektedir. Yapılan 

işlem Şişecam’in ortaklık yapısının sadeleştirilmesi yönünde atılan bir adım olduğu için 

olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir ancak hisse üzerine olumlu etkisinin sınırlı 

kalması beklenebilir. 

Tat Gıda - 3Ç17 sonuçlarını 17.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

9.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %57 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %94 arttı. Net satışlar 272 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 260 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17'de 

18 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 

artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 14 milyon TL'nin üzerinde 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 80 baz puan azalarak 

%6.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %73 artarak 77 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 357 milyon TL (3Ç16: 304 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %34.8 (3Ç16: %31.0) olarak 

kaydedildi.  

Yapı Kredi Bankası – 3Ç17 sonuçlarını 841 milyon TL net kar rakamı ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %6 gerilemeyi ve yıllık bazda ise %4 artışı işaret 

etmektedir. 3Ç17 net kar rakamı beklentimiz olan 723 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 

758 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. 3Ç17 sonuçlarında ana bankacılık 

faaliyetlerinde olumlu bir performans olduğunu ve aktif kalitesinde beklentimizden daha 

iyi sonuçların olduğunu görüyoruz ki, net kar tahminimizdeki olumlu yönde sapmanın 

ana sebebini oluşturmaktadır. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü satıcılı bir başlangıç yapan BİST-100 endeksi günün ilerleyen saatlerinde 

kayıplarını telafi etti ve günü %0,5 değer artışı ile 107.884 seviyesinden kapattı. 

Bu haftaya baktığımızda haftanın ortasından açıklanacak olan çeyrek dönemi TCMB 

Enflasyon raporunun yanı sıra, Cuma günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verileri ve 

S&P’nin ülke notu açıklaması haftanın en önemli konu başlıkları olarak öne çıkıyor. 

Enflasyon dinamiklerinde devam eden bozulma ve son dönemde kur tarafında yaşanan 

gelişmelerin bozulmayı devam ettireceğine yönelik beklentiler faiz seviyeleri üzerinde 

önemli bir baskı niteliğinde oluyor. Bu durum diğer TL varlıkları üzerinde de etkili 

olabiliyor.   

Yurtdışında ise, ABD’de yayınlanacak istihdam verileri, Fed Toplantısı ve Trump’ın Fed 

Başkanı konusunda Cuma gününe kadar alacağı karar yatırımcıların takip edecekleri en 

önemli başlıklar olacaktır.  

Bu sabah itibariyle gerek GOÜ para birimlerinde gerekse GOÜ hisse senetleri 

piyasalarında olumlu bir seyir bulunmaktadır. Bu durumun TL üzerinde de yansımaları 

görülürken, geçen hafta 4,15 seviyelerine kadar yükselen Sepet /TL’nin haftaya 4,08 

seviyesinden başladığı bunun da piyasalarda olumlu bir açılışı işaret edeceğini 

düşünüyoruz.  

Teknik analiz olarak baktığımızda ise, BİST-100 geçen haftanın genelinde kısa vadeli ana 

destek noktamız olan 106.900 desteğimizin üzerinde kaldı ve bu seviyeden güçlü tepkiler 

üretti. Orta ve uzun vadeli ortalamalar 106.300’e kadar yükselirken, yardımcı 

indikatörlerde alım yönünde hareketini sürdürdü. 106.900’ün destek yapması, 

ortalamalar ve indikatörlerin pozitif seyri ile birlikte; BİST-100’ün bu hafta 107.800-

110.000 bandında hareket edebileceğini düşünüyoruz. 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü analimizde, haftalık grafiğindeki yükseliş kanalına 

yaklaşmış olan USDTRY paritesinin, 3,85 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 

durumunda aşağı yönlü bir geri çekilme yapmasının beklenebileceğini söylemiştik. Cuma 

günü öğle saatlerinde açıklanan ABD 3Ç17 büyüme oranı verisinin beklentilerin üzerinde 

%3 olarak gerçekleşmesi sonrasında yükseliş hareketine devam eden ve 95,15 seviyesine 

kadar yükselen dolar endeksi, Cuma günü akşam saatlerinde kazançlarının bir kısmını 

sildi. Dolar endeksinin yeniden 95 seviyesi altına sarkmasında temel nedeni, Donald 

Trump’ın yeni Fed başkanı olarak, John Taylor’dan daha güvercin olan Jerome Powell’ı 

seçeceği yönünde çıkan haberlerdi. Dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte USDTRY 

paritesinin de 3,80 seviyesi altına indiğini gördük. (Dolar endeksinin geçtiğimiz hafta 

içerisinde sergilediği yükselişte, John Taylor’ın Fed başkanlığına gelme ihtimalinin 

yükselmesinin büyük etkisi vardı. Dolaysısı ile Donald Trump’ın bu haftaki açıklamasında 

Jerome Powell’ın yeni Fed başkanı olduğunu ilan etmesi durumunda, dolar endeksi 

üzerinde satış baskısı oluştuğunu görebiliriz.) Kurun bugün içerisinde görece zayıf 

görünümünü korumasını ve 3,75 – 3,78 seviyeleri arasında hareket etmesini 

beklemekteyiz. Bu hafta içerisinde Donald Trump’ın yeni Fed başkanına yönelik yapacağı 

açıklama haftanın en önemli gelişmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün içerisinde ise, 

ABD’den gelecek olan Kişisel Harcamalar, Kişisel Gelirler ve Çekirdek Kişisel Tüketim 

Harcamaları verilerini takip ediyor olacağız. Bu sabah saatleri itibariyle 3,7778 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7800 seviyesi direnç, 3,7700 

seviyesi ise destek konumunda. 3,7800 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,7880, 3,7700 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 3,7535. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası’nın geçtiğimiz haftaki toplantısının ardından düşüşe geçen 

EURUSD paritesi, satıcılı görünümünü yeni haftanın ilk işlem gününde de sürdürmekte. 

Banka, geçtiğimiz haftaki 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 belirtmişti. 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 kaybederken, EURUSD paritesi ise 1,165’lı 

seviyelere geriledi. Eurodaki değer kaybının yanı sıra, geçtiğimiz hafta boyunca yükseliş 

eğilimini koruyan 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 beklediğimizi ifade etmiştik. Öngördüğümüz seviyelere kadar inen 

EURUSD paritesinin, kısa vadede 1,17 seviyesi altındaki seyrini koruması ve mevcut düşüş 

hareketini 1,15’li seviyelere kadar devam ettirmesi beklenebilir. EURUSD paritesindeki 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1613 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 

Dolar endeksindeki hızlı yükseliş ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin sürüyor 

olması, nedeniyle sert satış baskılarına maruz kalan altın fiyatları, Cuma günü akşam 

saatlerinde kayıplarının küçük bir kısmını geri almayı başardı. Cuma günü öğle 

saatlerinde açıklanan ABD 3Ç17 büyüme oranı verisinin beklentilerin üzerinde %3 olarak 

gerçekleşmesi sonrasında yükseliş hareketine devam eden ve 95,15 seviyesine kadar 

yükselen dolar endeksi, Cuma günü akşam saatlerinde Donald Trump’ın yeni Fed başkanı 

olarak, John Taylor’dan daha güvercin olan Jerome Powell’ı seçeceği yönünde çıkan 

haberler ile birlikte kazançlarının bir kısmını sildi. Dolar endeksinin, Cuma günü çıkan 

haberler sonrasında yeniden 95 seviyesi altına inmesi birlikte yükselişe geçen altın 

fiyatları, yeniden 1270 seviyesi üzerinde çıkmayı başardı. Bu sabah saatleri itibariyle 1270 

seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmekte olan altın fiyatlarının, 1280 seviyesini yukarı 

yönlü kırmakta başarısız olabileceğini ve düşüş hareketini yeniden 1260’lıs eviyelere 

taşıyabileceğini düşünüyoruz. Altının kısa vadeli düşüş trendi (aşağıdaki grafikte 

görülebilir) bünyesindeki seyri yakından izlenmeli. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1271,35 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1270 seviyesi destek, 1272 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1272 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1275, 1270 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1265,28. 

 

 

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 2,581 %0.8 %0.2 %2.4 %8.3 %15.3

DAX 13,218 %0.6 %1.7 %3.0 %6.3 %15.1

FTSE 7,505 %0.2 -%0.2 %1.8 %4.2 %5.1

Nikkei 22,008 %0.0 %1.4 %8.1 %14.6 %15.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 107,884 %0.5 -%0.6 %4.8 %14.0 %38.1

Çin 3,417 -%0.8 %0.2 %1.2 %7.4 %9.2

Hindistan 33,157 %0.4 %2.4 %6.4 %11.3 %25.0

Endonezya 5,975 %0.5 %0.9 %1.7 %5.6 %13.3

Rusya 2,069 %1.1 -%0.1 -%0.4 %2.6 -%7.3

Brezilya 75,976 %0.1 -%0.5 %2.3 %16.2 %26.1

Meksika 49,210 %0.5 -%1.6 -%2.3 -%0.1 %7.8

Güney Afrika 58,714 %0.2 %1.3 %5.6 %9.1 %15.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%13.3 -%1.7 -%0.7 -%5.4 -%30.2

EM VIX 17 -%6.5 %12.7 -%4.1 %10.1 -%26.0

MOVE 55 -%4.7 %1.3 %5.0 -%8.6 -%23.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7883 -%0.8 %3.2 %5.9 %6.4 %7.5

Brezilya 3.2356 -%1.9 %1.3 %1.3 %1.6 -%0.4

Güney Afrika 14.1034 -%1.0 %3.4 %3.8 %5.6 %2.6

Çin 6.6505 %0.1 %0.5 %0.1 -%3.6 -%4.2

Hindistan 65.05 %0.4 a.d. -%1.0 %1.4 -%4.2

Endonezya 13618 %0.3 %0.7 %1.3 %2.3 %1.1

CDS *

Türkiye 189.5 0.8 15.2 -18.1 -29.7 -20.7

Brezilya 175.5 1.1 2.9 -32.9 -7.0 -6.4

Güney Afrika 187.9 -0.4 14.7 -19.6 -10.7 a.d.

Endonezya 94.3 1.2 -2.6 -9.6 -16.7 -6.6

Rusya 128.1 0.1 -2.2 -16.9 5.8 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.0 0.0 2.2 0.9 1.6 0.6

Brezilya %9.8 -0.2 0.1 -0.1 -0.6 a.d.

Güney Afrika %9.1 -0.1 0.3 0.5 a.d. 0.2

Hindistan %6.8 0.0 a.d. 0.1 -0.1 0.3

Endonezya %6.8 0.0 0.2 0.3 -0.2 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 0.00 0.91 0.30 0.24 -0.47

Brezilya %4.8 -0.10 0.14 0.25 0.06 -0.75

Güney Afrika %4.9 a.d. 0.35 0.26 0.26 0.05

Endonezya %3.5 0.01 0.03 0.11 -0.25 -0.77

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 60.44 %1.9 %4.7 %4.4 %17.5 %6.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.9 %2.4 %4.7 %3.4 %10.1 %0.3

Altın - USD / oz 1268.5 %0.2 -%0.7 -%1.2 %0.2 %10.1

Gümüş - USD / t oz. 16.752 -%0.4 -%1.9 %0.0 -%3.0 %4.8

Commodity Bureau Index 428.19 -%0.4 %0.1 -%0.2 %1.3 %1.2

* 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. 

 

 


