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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün beklentilerin üzerinde güçlü bir alımla başlayan BİST-100 günü 

yatay seviyede 112,994 puandan kapadı. Yerli otomobile ilişkin haber 

akışı fiyatlamasının günün en önemli konu başlığı olduğu görüldü. Bir 

süredir beklenen yeni Fed Başkanının isminin açıklanması ve ABD’de veri 

yasa tasarısının detaylarının açıklanması sonrasında kur tarafındaki 

hareketin nispeten yatay olduğu görülüyor. Bugün yurtiçinde sabah 

saatlerinde Ekim ayı enflasyon verisi takip edilecek. Yukarı yönlü sürpriz 

olasılığı daha önce TCMB Başkanı Çetinkaya tarafından belirtilmişti. 

Beklentinin üzerinde bir gerçekleşme durumunda kur tarafında kısa 

süreli bir baskı görebiliriz. Diğer taraftan Türkiye saatiyle 15:30’da 

açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri ve ücret artışları da 

piyasada önemli hareketlilik yaratabilecek unsurlar olarak ön plana 

çıkıyor. Ücret artışlarında beklentiden farklı bir gerçekleşme özellikle 

ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi üzerinde etkili olacaktır.  

Yurtdışındaki güçlü görünümün devamı çerçevesinde bugün hafif alıcılı 

bir açılış bekliyoruz. BIST-100 TL bazlı rekorlarını kırılması ardından dolar 

bazlı Fibonacci düzeltme sevilerinden düzeltme gerçekleştirdi. 30.000 

cent (114.300) seviyesinden gelen hacimli satışlar ile bir önceki yatay 

destek seviyesi 29.750 cent (113.350) seviyesinin altında kapanış 

sonrasında bugün piyasanın soluklanmasını bekleyebiliriz. 29.500 cent 

(112.400)-30.000 cent (114.300) arasında rallinin realizasyonu 

gerçekleşmesi durumunda bir sonraki hedef 30.900 cent (118.000) 

olabilir.  112.400-114.300 arasında piyasanın dengelenmesini bekliyoruz, 

112.400 altında kapanışlar stop-loss olarak izlenebilir.      

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. 

▪ S&P’nin Türkiye kredi notu gözden geçirme kararının bugün 

(piyasa kapanışı sonrasında) açıklanması bekleniyor.  

▪ 20 - 27 Ekim haftasında hisse senedi piyasasında 64 milyon 

dolar, bono piyasasında (repo işlemleri hariç) 452 milyon dolarlık 

bir yabancı girişi yaşandığı görüldü. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksa - 3Ç17 sonuçlarını 70 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Anadolu Efes - 3Ç17 sonuçlarını 254 milyon TL net kar ile 

açıkladı. 

▪ Halkbank – 3Ç17 sonuçlarını bugün açıklayacak. 

▪ Logo Yazılım - 3Ç17 sonuçlarını 15 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Migros Ekim mağaza açılışlarını açıkladı. 

▪ Otokar - 3Ç17 sonuçlarını 22.7 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Tofaş - 3Ç17 sonuçlarını 284 milyon TL net kar ile açıkladı 

 

 

 

 

 

 

  

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

3 Kasım        Ekim TÜFE verileri

                     S&P Türkiye Gözden Geçirme Kararı

6 Kasım        Ekim Reel Efektir Kur Endeksi

7 Kasım        Ekim Hazine Nakit Bütçe verileri

8 Kasım        Eylül Sanayi Üretim Endeksi

9 Kasım        Haftalık Portföy Hareketleri (27 Ekim - 3 Kasım)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

13 Kasım      Eylül Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     Kasım Beklenti Anketi

14 Kasım      Hazine İhaleleri (2yıl, 10yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 113,024 %2.6 %4.3

BIST-30 138,996 %2.9 %4.6

Banka 177,210 %3.4 %4.8

Sanayi 127,467 %1.6 %3.4

Hizmet 76,654 %3.1 %4.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.96 11.96

2 yıllık bono faizi 13.04 12.82 12.61

10 yıllık bono faizi 11.90 11.84 11.93

Kur

USD/TL 3.81 %2.1 %7.2

EUR/TL 4.43 %0.9 %5.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.12 %1.5 %6.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 222 219 219

Ortalama işlem hacmi * 2.55 1.91 1.77

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 8.2x

PD/DD 1.10x 1.38x 1.24x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.89x 0.79x

FD/Satışlar 1.32x 1.52x 1.36x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %45.1 %12.3

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.3 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.6 %4.1

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 

Ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak 

Kurum tahminimiz Ekim TÜFE artışının %1,85 olması yolunda. Konsensus tahmin ise 

%1,7. Beklentilerimiz doğrultusunda bir gerçekleşme gelmesi durumunda yıllık enflasyon 

%11,2’debn %11,65’e yükselecek. 

• Bu ay içerisinde ağırlıklandırma yönteminin değiştirilmesi çerçevesinde giyim 

fiyatlarında oluşan baz etkisinin devamı, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki veri 

indirimlerinin sona ermesi, TL’deki değer kaybının fiyatlara geçişkenliğinin 

devam etmesi sonrasında özellikle çekirdek enflasyon verileri üzerindeki baskının 

devamını bekliyoruz.  

• TCMB Başkanı Çetinkaya bu hafta içerisinde Enflasyon raporu açıklaması 

sırasında Ekim ve Kasım ayı enflasyon verilerinin yukarı yönlü sürprizler 

yapabileceğini işaret etmişlerdi. Bu noktada %2 civarı bir TÜFE artışı 

gerçekleşmesi durumunda piyasada kısa süreli de olsa (özellikle kur tarafında) 

ufak çaplı bir baskı görebiliriz.  

S&P’nin not ve görünümde bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz  

S&P’nin Türkiye kredi notu gözden geçirme kararının bugün (piyasa kapanışı sonrasında) 

açıklanması bekleniyor. S&P’nin Türkiye’nin BB olan notunu teyit etmesini ve negatif 

olan görünümünü değiştirmemesini bekliyoruz.  

2017 yılına ilişkin güçlü bir ekonomik büyüme kaydedilecek olması önemli bir nokta 

olarak öne çıkıyor.   

• Bu noktada mevcut güçlü büyümenin görünümde bir değişiklik yapılmasına 

yönelik bir katalizör olarak görülüp görülmeyeceği merak ediliyor 

• Ancak, diğer kredi derecelendirme kuruluşları (Moody’s ve Fitch) büyümedeki 

iyileşmeyi görünümde revizyona gitmek için bir sebep olarak görmemişlerdi  

S&P’nin Türkiye not değerlendirmesi Moody’s ve Fitch’in bir kademe altında, yatırım 

yapılabilir seviyenin ise iki kademe altında bulunuyor. Türkiye’nin S&P tarafından yatırım 

yapılabilir seviyenin iki kademe altında değerlendiriliyor oluşu, diğer kredi 

derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmeleri üzerinde de baskı yaratan bir 

faktör olarak öne çıkıyor.   

Burada temel senaryomuz S&P’nin bugünkü kararında herhangi bir değişiklik olmayacağı 

ve piyasada da hareketlilik yaşanmayacağı yönünde. Beklentimizin görünüm açısından 

yukarı yönlü risk taşıdığını ifade etmemizde fayda var (negatiften durağana) – böyle bir 

karar olması halinde ise özellikle kur tarafında sadece sınırlı bir iyileşme görülebilir. 

Bono piyasasında yabancı yatırımcı ilgisi tekrar canlandı 

20 - 27 Ekim haftasında hisse senedi piyasasında 64 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı 

girişi görüldü. Böylelikle yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen net yabancı girişi 

3,16 milyar dolara hafif bir yükseliş kaydetti.     

• Yabancı yatırımcılar söz konusu hafta içerisinde bono tarafında da net alıcı 

pozisyonundaydılar. 20 - 27 Ekim haftasında bono piyasasında (repo işlemleri 

hariç) 452 milyon dolarlık bir yabancı girişi yaşandığı görülüyor. 

• 20 - 27 Ekim haftasında, yurt içindeki olumsuz veri akışı nedeniyle Türk lirası 

diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. 

Rapor için tıklayınız. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_20_-_27_Ekim.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksa - 3Ç17 sonuçlarını 70.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %32 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 azaldı. Net satışlar 666 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 yükseldi. Şirket, 

3Ç17'de 121 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %13 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 322 

baz puan azalarak %18.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %33 artarak 731 

milyon TL olarak gerçekleşti.  

Anadolu Efes (AL, hedef fiyat: TL26) - 3Ç17 sonuçlarını 254 milyon TL net kar ile 

açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 222 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde ve 

271 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisine paraleldir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %92 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %45 arttı. Net satışlar 4,006 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 yükseldi. Bira 

satışları %26 yükselirken, gazlı içecek satışları yıllık %22 arttı. Toplam bira hacimleri yıllık 

%2,2 artarken, yurtiçi ve yurtdışı bira ciroları %14 ve %29 yıllık yükseldi. Şirket, 3Ç17'de 

826 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%25 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı Tacirler yatırım beklentisi 812 milyon 

TL’ye yakın, piyasa beklentisi 783 milyon TL’nin hafif üzerindedir. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 282 baz puan artarak %23 oldu. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %16 azalarak 3,060 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme 

sermayesi ise 1,092 milyon TL (3Ç16: 1,325 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %8.8 (3Ç16: %13.0) olarak kaydedildi. Şirket yıl sonu 

beklentileri korurken, orta tek haneli hacim büyümesi, hacim artışının üzerinde ciro 

büyümesi ve yatay FAVÖK marjı beklemeye devam ediyor.  

BIM’in hissedarı Ömer Hulusi Topbaş 520 bin adet BIM hissesini (%0,17 hisse) hisse 

başına 80TL fiyattan Naspak Gıda’ya devretti. 

Halkbank – Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 3Ç17 net kar tahminimiz 801 milyon TL 

olup, piyasa beklentisi 781 milyon TL’dir. 3Ç17 net kar beklentimiz çeyreksel bazda %21 

düşüşü ve yıllık bazda ise %27 artışı işaret etmektedir. 

Logo Yazılım - 3Ç17 sonuçlarını 14.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %2 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %11 arttı. Net satışlar 

57 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 arttı. 

Şirket, 3Ç17'de 21 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %7 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1528 

baz puan azalarak %37,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 azalarak 19 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 21 milyon TL (3Ç16: 9 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %8,4 (3Ç16: %5,9) olarak 

kaydedildi.    

Migros (TUT, hedef fiyat 28TL) Ekim ayında 13 mağaza açtı ve toplam mağaza sayısı 

1.873’e ulaştı. Mağaza açılışları beklentiler dahilinde.       
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Otokar - 3Ç17 sonuçlarını 22.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

10,3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %31 arttı. Şirket, 2Ç17'da 9,1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 408 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 geriledi. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 424 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç17'de 53 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %9 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı bizim beklentimiz olan 38 

milyon TL ve piyasa beklentisi olan 39 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 159 baz puan artarak %13,1 oldu. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 920 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç 

artışının altında yatan ana sebep şirketin net işletme sermayesindeki artıştır. 

Otomotiv sektörü – Erdoğan Anadolu Grubu (Anadolu Isuzu), BMC, Zorlu Holding 

(Vestel), Kıraça Holding (Karsan) ve Turkcell’in 100% yerli otonun üretimi için oluşturulan 

konsorsiyumda yer alacağını açıkladı. Aracın prototipinin 2019’da tamamlanması ve ticari 

pazarlamanın 2021’de başlaması bekleniyor.. 

Tekfen bugün 3Ç17 sonuçlarını açıkladı. Konsensus net kâr beklentisi 136 milyon TL’dir.  

Tofaş (TUT, hedef fiyat 33TL) - 3Ç17 sonuçlarını 284 milyon TL net kar ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı, 252 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisi ve 256 milyon TL olan 

piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %35 

artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %9 azaldı. Net satışlar 3,804 milyon TL olarak 

açıklandı ve fiyat artışlarının katkısıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 

yükseldi. Şirket, 3Ç17'de 443 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %47 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa 

beklentilerin (piyasa 413 milyon TL, Tacirler Yatırım 402 milyon TL) üzerinde gerçekleşti. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 195 baz puan artarak %11.7 oldu. 

Şirketin net işletme sermayesinin satışlara oranı 680 baz puan azalışla %1.6’ya ulaşırken, 

net borç yıllık %17 daraldı.  

Tofaş yönetimi 2017 beklentilerinde önemli değişikliklere gitti. Yurtiçi Pazar beklentisini 

30 bin adet artışla 950-970 bin seviyesine yükseltirken, Tofaş’ın yurtiçi satış beklentisini 5 

bin adet artırdı (120-130 bin adet). İhracat hacimleri ise 300-330 bin adetten 280-300 bin 

adede revize edildi. Toplam üretim beklentisi 380-400 bin adetten 400-440 bin adede 

yükseltildi. Yatırım beklentisi ise 150-170 milyon euro seviyesine düşürüldü (önceki 150-

200 milyon euro). Tofaş’ın 3Ç17 sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine 

rağmen, ihracat beklentisinin aşağı revize edilmesi şirketin uzun vadeli büyüme 

görünümü açısından olumsuz algılanabilir.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün beklentilerin üzerinde güçlü bir alımla başlayan BİST-100 günü yatay seviyede 

112,994 puandan kapadı. Yerli otomobile ilişkin haber akışı fiyatlamasının günün en 

önemli konu başlığı olduğu görüldü.  

Bir süredir beklenen yeni Fed Başkanının isminin açıklanması ve ABD’de veri yasa 

tasarısının detaylarının açıklanması sonrasında kur tarafındaki hareketin nispeten yatay 

olduğu görülüyor. 

Bugün yurtiçinde sabah saatlerinde Ekim ayı enflasyon verisi takip edilecek. Yukarı yönlü 

sürpriz olasılığı daha önce TCMB Başkanı Çetinkaya tarafından belirtilmişti. Beklentinin 

üzerinde bir gerçekleşme durumunda kur tarafında kısa süreli bir baskı görebiliriz. 

Diğer taraftan Türkiye saatiyle 15:30’da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri 

ve ücret artışları da piyasada önemli hareketlilik yaratabilecek unsurlar olarak ön plana 

çıkıyor. Ücret artışlarında beklentiden farklı bir gerçekleşme özellikle ABD tahvil faizleri ve 

dolar endeksi üzerinde etkili olacaktır.  

Yurtdışındaki güçlü görünümün devamı çerçevesinde bugün hafif alıcılı bir açılış 

bekliyoruz.  

BIST 100 TL bazlı rekorlarını kırılması ardından dolar bazlı Fibonacci düzeltme 

sevilerinden düzeltme gerçekleştirdi. 30.000 cent (114.300) seviyesinden gelen hacimli 

satışlar ile bir önceki yatay destek seviyesi 29.750 cent (113.350) seviyesinin altında 

kapanış sonrasında bugün piyasanın soluklanmasını bekleyebiliriz. 29.500 cent (112.400)-

30.000 cent (114.300) arasında rallinin realizasyonu gerçekleşmesi durumunda bir sonraki 

hedef 30.900 cent (118.000) olabilir.  112.400-114.300 arasında piyasanın 

dengelenmesini bekliyoruz, 112.400 altında kapanışlar stop-loss olarak izlenebilir.     

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, Jerome Powell’ı Fed’in yeni 

Başkanı olarak ilan etti. Güvercin adaylardan biri olan Powell’ın Fed başkanlığına 

getirilmesi beklentisi dolar endeksi üzerinde hafta boyunca etkili olmuş ve endeksin 95 

seviyesi altında tutunmasından büyük rol oynamıştı. Bu nedenle açıklama sonrasında 

dolar endeksi üzerinde fazla bir hareket görülmedi. Bunun yanı sıra, Cumhuriyetçiler 

uzun zamandır beklenen vergi paketini açıkladılar. Buna göre kurumlar vergisi %35’ten 

%20’ye çekilirken, 10 yıl içerisinde bütçe açığının 1,49 trilyon dolar artırılması bekleniyor. 

Ancak bu noktada, söz konusu vergi planının, orta sınıf için büyük belirsizlikler içeriyor 

olması sert bir dille eleştiriliyor ve bu durum dolar endeksindeki yükseliş hareketinin 

sınırlı kalmasının temellerinden birini oluşturuyor. USDTRY paritesindeki kısa vadeli 

görünüm açısından bugün öğle saatlerinde ABD’den gelecek olan istihdam verileri 

önemli olacak. Tarım dışı istihdam artışı, beklendiği üzere, bir önceki döneme göre güçlü 

bir artış gösterse dahi, ortalama saatlik ücretlerdeki artışın beklentiler dahilinde (%0,2) 

gelmesi durumunda global anlamda dolar “negatif” bir fiyatlama oluşabilir. Böyle bir 

durumda, 95 seviyesi üzerinde tutunamaması sonrasında geri çekilen ve yükseliş 

hareketleri sınırlı kalan dolar endeksinin, 94 seviyesi altına doğru bir geri çekilme 

göstermesi beklenebilir. Böyle bir durumda USDTRY’nin 3,75 seviyesine doğru bir düşüş 

eğilimi gösterdiği görülebilir. Ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentilerin üzerinde 

gerçekleşmesi durumunda ise USDTRY paritesinde yeniden 3,82 seviyesi üzerine doğru 

bir yükseliş çabası görülebilir. ABD verilerinin yanı sıra, S&P’nin Türkiye kredi notu 

gözden geçirme kararının bugün (piyasa kapanışı sonrasında) açıklanması bekleniyor. 

S&P’nin Türkiye’nin BB olan notunu teyit etmesini ve negatif olan görünümünü 

değiştirmemesini bekliyoruz. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 3,8053 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8155 seviyesi 

direnç, 3,80 seviyesi ise destek konumunda. 3,8155 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8290, 3,80 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7880. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Türkiye saatiyle 22:00’da yaptığı açıklamada, 

Jerome Powell’ı Fed’in yeni Başkanı olarak ilan etti. Fed başkan adayları arasında güvercin 

üyelerden biri olan Powell’ın Fed başkanlığına getirilmesi beklentisi dolar endeksi 

üzerinde hafta boyunca etkili olmuş ve endeksin 95 seviyesi altında tutunmasından 

büyük rol oynamıştı. Bu nedenle Powell’ın Fed başkanlığına getirilmesi piyasalarda 

tarafından beklenen bir durum olduğu için, açıklama sonrasında dolar endeksi üzerinde 

fazla bir hareket görülmedi. EURUSD paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından bugün 

ABD’den gelecek olan istihdam verileri oldukça belirleyici olacak. Bugünkü veri akışı 

içerisinde bir süredir olduğu gibi en çok dikkat edilecek unsur saatlik ortalama 

kazançlarda ne oranda bir artış gerçekleştiği olacak. Tarım dışı istihdam artışı, beklendiği 

üzere, bir önceki döneme göre güçlü bir artış gösterse dahi, ortalama saatlik ücretlerdeki 

artışın beklentiler dahilinde (%0,2) gelmesi durumunda global anlamda dolar “negatif” 

bir fiyatlama oluşabilir ve EURUSD paritesi 1,1750 seviyesine doğru tırmanabilir. 

Ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda ise 

paritenin 1,15 seviyesine doğru düşüşe geçmesi beklenebilir. Bu sabah saatleri itibariyle 

1,1662 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1640 seviyesi destek, 

1,1711 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1711 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1758, 1,1640 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1600. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırması sonrasında istikrarlı yükselişine devam 

eden altın fiyatları, dolar endeksindeki yükseliş hareketinin baskılanmış olması ile birlikte 

1280 seviyesi civarında hareket etmeye devam ediyor. Altındaki kısa vadeli görünüm 

açısından bugün ABD’den gelecek olan istihdam veri seti oldukça önemli olacak. 

Bugünkü veri akışı içerisinde bir süredir olduğu gibi en çok dikkat edilecek unsur saatlik 

ortalama kazançlarda ne oranda bir artış gerçekleştiği olacak. Tarım dışı istihdam artışı, 

beklendiği üzere, bir önceki döneme göre güçlü bir artış gösterse dahi, ortalama saatlik 

ücretlerdeki artışın beklentiler dahilinde (%0,2) gelmesi durumunda global anlamda 

dolar “negatif” bir fiyatlama oluşabilir ve altın fiyatları 1280 seviyesi üzerini hedef alabilir. 

Ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda ise 

altının 1270 seviyesi altına doğru düşüşe geçmesi beklenebilir. Bu sabah saatleri itibariyle 

1277,11 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1275 seviyesi destek, 1277,76 

seviyesi ise direnç konumunda. 1277,76 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1283, 1275 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1272. 

 

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 2,580 %0.0 %0.8 %1.8 %8.0 %15.2

DAX 13,441 -%0.2 %3.8 %4.2 %7.3 %17.1

FTSE 7,555 %0.9 %0.9 %1.2 %4.4 %5.8

Nikkei 22,539 %0.5 %3.7 %9.3 %15.9 %17.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 112,995 %0.0 %5.3 %8.7 %20.4 %44.6

Çin 3,383 -%0.7 -%1.7 %0.3 %7.1 %8.2

Hindistan 33,573 %0.0 %1.2 %6.6 %12.3 %26.1

Endonezya 6,031 -%0.6 %0.3 %0.9 %6.1 %13.1

Rusya 2,073 -%0.5 %1.3 -%0.2 %4.0 -%7.2

Brezilya 73,824 -%0.7 -%3.7 -%0.7 %10.6 %22.6

Meksika 48,334 -%0.6 -%1.1 -%4.3 -%2.5 %5.9

Güney Afrika 59,331 -%0.3 %1.3 %5.3 %10.7 %17.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%2.6 -%12.1 %5.1 -%6.2 -%29.3

EM VIX 16 -%3.9 -%10.4 -%3.2 %4.8 -%29.0

MOVE 49 -%2.4 -%15.0 -%10.5 -%19.2 -%32.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7973 -%0.4 -%0.6 %6.4 %7.7 %7.8

Brezilya 3.2667 -%0.1 %1.0 %3.6 a.d. %0.5

Güney Afrika 13.9719 -%0.7 -%1.9 %2.7 %4.7 %1.7

Çin 6.6093 %0.1 -%0.5 a.d. -%4.2 -%4.8

Hindistan 64.6113 %0.0 -%0.3 a.d. %0.6 -%4.9

Endonezya 13551 -%0.2 -%0.2 %0.1 %1.8 %0.6

CDS *

Türkiye 190.7 2.1 -0.1 5.5 -22.5 -7.6

Brezilya 170.4 -0.8 -3.2 -18.7 -8.1 7.7

Güney Afrika 183.5 -0.8 -3.9 6.5 -8.0 a.d.

Endonezya 93.6 1.0 -0.6 -10.3 -15.0 -0.9

Rusya 129.9 0.6 1.3 -9.1 9.8 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.9 0.1 2.1 0.9 1.4 0.5

Brezilya %10.0 0.1 0.4 0.3 a.d. a.d.

Güney Afrika %9.1 0.0 -0.2 0.4 0.4 0.1

Hindistan %6.9 0.0 0.1 a.d. -0.1 0.3

Endonezya %6.7 0.0 -0.1 0.2 -0.3 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 -0.02 0.83 0.30 0.25 -0.55

Brezilya %4.7 -0.04 -0.20 0.23 0.04 -0.85

Güney Afrika %4.9 0.07 0.35 0.26 0.32 0.05

Endonezya %3.5 0.00 -0.02 0.01 -0.29 -0.81

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 60.62 %0.2 %2.2 %8.0 %20.1 %6.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 54.54 %0.4 %3.6 %7.8 %14.4 %1.5

Altın - USD / oz 1278.1 %0.1 %0.9 %0.4 %1.7 %11.0

Gümüş - USD / t oz. 17.137 -%0.2 %1.9 %2.9 %2.2 %7.2

Commodity Bureau Index 431.66 %0.7 %0.4 %1.2 %0.9 %2.0

* 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. 

 

 


