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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü seans sonunda gelen satışlara bağlı olarak günü %1.51 

değer kaybı ile 111.293 seviyesinden kapandı. Banka endeksindeki 

satışlar dikkat çekici idi. 

Bu hafta gerek yurtiçi gerekse yurtdışında önemli bir veri açıklaması 

bulunmazken, küresel piyasalardaki ve petrol fiyatlarındaki 

gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Yurtiçi 

tarafta ise, yatırımcıların TL/USD ve faiz piyasalarındaki gelişmelere 

odaklanacaklarını düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse 

senetleri ve hisse senetleri piyasalarında karışık bir seyir 

bulunmaktadır.  

Teknik analiz olarak baktığımızda, BIST 100’de Cuma günkü düşüş ile 

birlikte geçen haftaki yükselişin önemli bir kısmını geri verdi. 110.500 

seviyesindeki bir önceki tarihi zirve destek olarak görev yaparak 

haftayı tamamladık. Dolarda yükseliş ile birlikte BIST 28.500 cente 

kadar bir geri çekilme yaşamış oldu. BIST’in TL ve dolar bazında 

destekleri 110.500’de kesişiyor. Cuma günü kısa vadede 112.400 

altında kapanışlar stop-loss olarak izlenebilir demiştik. 110.500 

altında kapanışlar ise geçen haftaki yükselişi ayı tuzağına dönüştürür 

ve kısa vadede eski trende geri dönüş başlatabilir. Kısa vadede 

110.500-112.500 arasında dalgalanmasını beklemekle beraber 

110.500 seviyesini BIST’e yaşanan yükseliş trendinin devamı için 

önemli destek olarak görüyoruz.   

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Başbakan Yıldırım, bu hafta ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek 

▪ Bugün Ekim Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak. 

▪ S&P Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi.  

▪ Ekim enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ BIM, Vakıfbank, bugün kâr açıklayacak. 

▪ Akçansa - 3Ç17 sonuçlarını 46 milyon TL net kar ile açıkladı 

▪ Halkbank – 3Ç17 sonuçlarını 782 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Tekfen - 3Ç17 sonuçlarını 131 milyon TL net kar ile açıkladı. 

▪ Anadolu Efes ve Tofaş analist telekonferansı yapıldı. 

▪ Türk Traktör Ekim satış verileri açıklandı. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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-100 111,293 -%1.5 %3.2

BIST-30 136,553 -%1.8 %3.3

Banka 171,094 -%3.4 %3.1

Sanayi 127,111 -%0.5 %3.5

Hizmet 74,632 -%1.0 %1.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.96 11.95

2 yıllık bono faizi 13.29 13.04 12.80

10 yıllık bono faizi 12.25 11.90 11.95

Kur

USD/TL 3.82 %0.1 %6.8

EUR/TL 4.45 %0.3 %5.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.14 %0.2 %6.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 219 213 220

Ortalama işlem hacmi * 2.37 2.10 1.85

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.1x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.36x 1.22x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.86x 0.76x

FD/Satışlar 1.32x 1.50x 1.34x

FD/FAVÖK 7.9x 8.2x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %45.2 %12.4

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 

Başbakan Yıldırım, bu hafta ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek  

Başbakan Binali Yıldırım, 7-10 Kasım'da ABD'yi ziyaret edecek. Yıldırım'ın, ABD Başkan 

Yardımcısı Pence ile yapacağı görüşmede, terörle mücadele, ikili siyasi, ekonomik ve 

askeri ilişkilerin yanı sıra vize sorununun çözümü ele alınacak. Söz konusu ziyaret, ABD'de 

yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra Türkiye'den ABD’ye Başbakan düzeyinde 

gerçekleştirilecek ilk ziyaret olacak. Ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım'a Başbakan 

Yardımcısı Şimşek, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Albayrak eşlik edecek. 

Bugün Ekim Reel Efektif Kur Endeksi  açıklanacak 

TCMB bugün 14:30’da Ekim ayı Reel Efektif Kur Endeksini (REKE) açıklayacak. Eylül ayı 

REKE 90,3 olarak gerçekleşmişti. Ekim ayı içerisinde TL eşit ağırlıklandırılmış sepet (½ 

USD + ½ EUR) karşısında önemli oranda değer kaybı yaşadı. Aylık ortalamalar 

çerçevesinde değer kaybı %5 olarak gerçekleşti.  

• Hesaplamalarımıza göre REKE Ekim ayında 87,3 seviyesine gerileme yaşayabilir. 

S&P Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi  

S&P Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu 

"BB+" olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi.  

• S&P geçen seneki darbe girişimi sonrasında maliye politikasından alınan 

önlemler çerçevesinde ekonominin güçlü bir tepki verdiği belirtildi.  

• Ancak büyüme dinamiklerinin söz konusu faktörlere bağlı kalmasının olumsuz 

tarafının altını çizen S&P, enflasyon tarafında da para politikalarının enflasyon ve 

döviz baskılarını durdurmakta yetersiz kalması durumunda, ülkenin ekonomik ve 

finansal istikrar gücünü kaybedebileceği hakkında uyarıda bulundu.  

Ekim enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti 

Ekim ayı TÜFE artışı %2,08 olarak gerçekleşirken, kurum tahminimiz olan %1,85 ve 

medyan tahmin olan %1,7’ye göre daha olumsuz bir yeri işaret etti. Söz konusu aylık artış 

ile beraber yıllık enflasyon %11,82 ile 2004 Ocak ayından beri ki en yüksek seviyesine 

erişti. Enflasyonu yukarı çeken faktörler, beyaz eşya ve mobilya üzerindeki vergi 

indirimlerinin sona ermesi, ağırlıklandırma sistemindeki değişim ile beraber giyim 

fiyatlarında oluşan olumsuz baz etkisi, TL’deki değer kaybı ve ekonomik aktivitedeki 

hızlanmanın etkisi oldu.  

• TCMB tarafında ise TL tarafındaki değer kaybının yine hızla devam etmesi 

çerçevesinde bankacılık sistemine yapılan fonlamanın hepsinin %12,25 olan geç 

likidite penceresinden geçirme ihtimali söz konusu olabilir. Bu durum 25 baz 

puanlık bir sıkılaştırmayı işaret eder. 

• Diğer taraftan TCMB Aralık atı itibariyle başlayacak ve gelecek yılın Nisan ayına 

kadar sürecek olan olumlu baz yılı etkisi çerçevesinde düşecek enflasyon 

beklentileri ile beraber mevcut duruşu kotuma yanlısı olabilir. Zira enflasyonda 

beklenen düşüşün olması durumunda TL carry avantajını tekrar sağlayabilir. 

Ancak bu noktada TL’deki değer kaybının durulması ve reel olarak tarihi düşük 

seviyelerden geri dönülmesi gerekir.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akçansa - 3Ç17 sonuçlarını 46.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

46,1 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %50 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %111 arttı. Net satışlar 402 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 yükseldi. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 405 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 

3Ç17'de 95 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %15 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 92 milyon 

TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 820 baz 

puan azalarak %23,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 azalarak 423 

milyon TL olarak gerçekleşti. Beklentilerle uyumlu gerçekleşen 3Ç sonuçlarına piyasa 

tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz 

Anadolu Efes (AL, hedef fiyat: 26 TL) Analist toplantısı notları – Şirket AB InBev ve EBI 

Rusya ve Ukrayna faaliyetlerinin birleşmesine yönelik Kasım sonu daha detaylı bilgi 

paylaşabileceklerini açıkladı. Şirket yurtiçi bira satışlarında 3Ç17’de görülen olumlu seyrin 

ardından olumlu görüşünü sürdürüyor. Şirket ayrıca EBI faaliyetlerde marj iyileşmesinin 

devam edeceğini açıkladı.  

BIM (TUT, hedef fiyat 65TL) bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım 

beklentisi 214 milyon TL, konsensus 208 milyon TL’dir. 

Başka bir haberde, marketlerde ucuz et satmak için Et ve Süt Kurumu'yla sözleşme 

imzaladığını ve 1 Kasım itibariyle 500 gramlık kıyma ve kuşbaşı etli paketlerin 

mağazalarda sunulduğunu açıkladı. Şirket ucuz et satışının karlılık anlamında katkısı 

olmayacağını açıkladı ancak yeni lansmanın mağazalarda trafiği artırabileceğini 

düşünüyoruz. Nötr haber. 

Halkbank – Banka 3Ç17 sonuçlarını 782 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı beklentimiz olan 801 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 782 milyon TL ile 

uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %22 azalmayı ve 

%24 büyümeyi işaret etmektedir. Bankanın kredileri çeyreksel bazda %7,5 büyüdü. TL 

krediler %10 büyürken YP krediler - ABD doları bazında, %2 büyüdü. KOBİ kredileri 

%10,5 büyürken, bireysel ve kurumsal krediler sırasıyla, %12 ve %5 büyüdü. Ticari krediler 

ise %5 geriledi. KOBİ kredilerdeki büyüme, ağırlıklı olarak Kredi Garanti Fonu kapsamında 

verilen kredilerden kaynaklanmakta olup, Halkbank’a tahsis edilmiş olan KGF limiti 22,3 

milyar TL’ye yükseltilmiş olup (30 Haziran 2017 itibariyle: 16,6 milyar TL) banka bu limitin 

20,9 milyar TL kısmını kullanmıştır.  

3Ç17 net faiz marjı, çeyreksel bazda, 77 baz puan gerileyerek %2,5 olarak kaydedildi.  

Gerilemenin altında yatan sebepler ise, TÜFE endeksli kağıtlardan elde edilen gelirlerdeki 

azalmadır. (3Ç17: 115 milyon TL, 2Ç17: 4 milyon TL) ve 31 baz puan daralan çekirdek 

kredi-mevduat makasıdır. Komisyon gelirlerinde güçlü artış kaydedilmiş olunup, yıllık 

bazda %49 büyüme kaydedilmiş ve 9A17 itibariyle, komisyon gelirlerindeki, yıllık 

büyüme, %62 olarak gerçekleşmiştir. 

Takibe dönüşen kredilerin toplam kredilere oranı %3,0 olarak kaydedilirken, çeyreksel 

bazda 10 baz puan azaldı. Spesifik risk maliyeti, çeyreksel bazda 8 baz puan gerileyerek, 

41 baz puan olarak kaydedildi ve brüt risk maliyeti, çeyreksel bazda, 3 baz puan 

gerileyerek 56 baz puan olarak kaydedildi.  2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %3 arttı ve 
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kredilerin %2,4’ünü oluşturdu. Çekirdek Sermaye ve Sermaye Yeterliliği Oranları, 

çeyreksel bazda, sırasıyla 38 ve 20 baz puan azalarak, sırasıyla %12,7 ve %13,8 olarak 

kaydedildi. 

Halk G.M.Y.O. - 3Ç17 sonuçlarını 12.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %48 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %10 azaldı. 

 Tekfen Holding - 3Ç17 sonuçlarını 130,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 135,9 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 11,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,726 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa 

beklentisi olan 1,694 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17'de 185 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %350 artış 

gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 188 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 649 baz puan artarak 

%10,7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 1,730 milyon 

TL olarak gerçekleşmiştir.  

Tofaş (TUT, hedef fiyat 33 TL) Analist toplantısı notları – Şirket yurtiçi satışlara 

yönelik güçlü büyüme beklentisini koruyor. Bilindiği üzere şirket yurtiçi satış adedi 

tahminini 2017 yılı için 5 bin adet artışla 120-130 bin seviyesine yükseltti. Şirket ihracata 

yönelik 280-290 bin adede revize edilen satış beklentisinin geçici olduğunu ve 

önümüzdeki yıl daha iyi satış hacimlerinin (330-340bin adet) gerçekleşebileceğini belirtti. 

Şirket ayrıca 3Ç17’de görülen marj iyileşmesinin FCA Group bünyesinde yapılan teknik 

maliyet kısıcı önlemlerden kaynaklandığını belirtti. Şirket bu etkinin önümüzdeki 

çeyreklerde de devam etmesini bekliyor. Marj iyileşmesinin başka bir nedeni olarak güçlü 

EUR/TL paritesinden de bahsedildi.  

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 95 TL) Ekim ayı satış hacmi verilerini açıkladı. Toplam 

hacimler yatay seyrederken, yurtiçi hacimler %5 büyüdü. Yurtdışı hacimler ise %13 yıllık 

daraldı. On aylık verilere göre toplam hacimler %5,7 büyüdü. Aylık satış verileri 

beklentimiz dahilinde. 

Vakıfbank – Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 3Ç17 net kar tahminimiz 720 milyon TL 

olup, piyasa beklentisi 736 milyon TL’dir. 3Ç17 net kar beklentimiz çeyreksel ve yıllı 

bazda, sırasıyla %20 ve %12 düşüşü işaret etmektedir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü seans sonunda gelen satışlara bağlı olarak günü %1.51 değer kaybı ile 

111.293 seviyesinden kapandı. Banka endeksindeki satışlar dikkat çekici idi. 

Bu hafta gerek yurtiçi gerekse yurtdışında önemli bir veri açıklaması bulunmazken, 

küresel piyasalardaki ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından 

takip edilecek. Yurtiçi tarafta ise, yatırımcıların TL/USD ve faiz piyasalarındaki gelişmelere 

odaklanacaklarını düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri ve hisse senetleri 

piyasalarında karışık bir seyir bulunmaktadır.  

Teknik analiz olarak baktığımızda, BIST 100’de Cuma günkü düşüş ile birlikte geçen 

haftaki yükselişin önemli bir kısmını geri verdi. 110.500 seviyesindeki bir önceki tarihi 

zirve destek olarak görev yaparak haftayı tamamladık. Dolarda yükseliş ile birlikte BIST 

28.500 cente kadar bir geri çekilme yaşamış oldu. BIST’in TL ve dolar bazında destekleri 

110.500’de kesişiyor. Cuma günü kısa vadede 112.400 altında kapanışlar stop-loss olarak 

izlenebilir demiştik. 110.500 altında kapanışlar ise geçen haftaki yükselişi ayı tuzağına 

dönüştürür ve kısa vadede eski trende geri dönüş başlatabilir. Kısa vadede 110.500-

112.500 arasında dalgalanmasını beklemekle beraber 110.500 seviyesini BIST’e yaşanan 

yükseliş trendinin devamı için önemli destek olarak görüyoruz. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

ABD’de Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri 

beklentilerin altında bir artış kaydetti. Cuma günü açıklanan veri setine göre ABD’de 

Tarım Dışı İstihdam artışı Ekim ayında 261,000 olurken, 310,000 olan piyasa beklentisi 

altında kaldı. Tarım Dışı İstihdam verisinden daha önemli olan Ortalama Saatlik Kazançlar 

verisi ise bir önceki döneme göre değişim kaydetmeyerek %0,2’lik artış beklentisini 

karşılayamadı. Ancak, olumsuz ABD verilerine rağmen dolar endeksinin 94,40 seviyesine 

kadar indikten sonra kayıplarını hızlı bir şekilde geri aldığı ve 95 seviyesi üzerini test 

ettiği görüldü. Dolar endeksinin yeniden 95 seviyesi üzerini test etmesinde, beklentilerin 

üzerinde bir gerçekleşme kaydeden ISM Hizmet Endeksi verisi etkili oldu.  Bununla 

birlikte USDTRY paritesi, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi, yurt içi olumsuz 

veri akışı ile birlikte Türk lirasında etkisi sürdüren değer kaybı ve güçlü dolar endeksi 

nedeniyle ile birlikte Cuma günü 3,89 seviyesi üzerini test etti. Bu sabah saatleri itibariyle 

baktığımızda Türk lirasının, diğer gelişmekte olan ülke para birimleri arasında %11,5’lik 

kayıpla dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu görüyoruz. 

USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 3,87 seviyesi civarında hareket ediyor. 

Paritenin 3,85 seviyesi üzerinde tutunması durumunda 3,90 – 3,95 bandını hedef 

alabileceğini düşünüyoruz. Bugün içerisinde takip edeceğimiz önemli bir verimiz 

bulunmuyor. New York Fed Başkanı Dudley’in konuşmasını takip ediyor olacağız. 

Kendisinin bugün emekliliğini istemesi bekleniyor. Kurdaki teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8766 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,8861 seviyesi direnç, 3,8678 seviyesi ise destek konumunda. 3,8861 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8971, 3,8678 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,8502. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD’den gelen olumsuz istihdam verilerine rağmen 1,16’lı 

seviyelerdeki seyrini sürdürmekte olan EURUSD paritesinin, Avrupa Merkez Bankasının 

parasal genişlemeyi uzatma kararı alması sonrasında oluşturduğu düşüş eğilimini halen 

daha korumakta oluğunu görüyoruz. Cuma günü açıklanan veri setine göre ABD’de 

Tarım Dışı İstihdam artışı Ekim ayında 261,000 olurken, 310,000 olan piyasa beklentisi 

altında kaldı. Tarım Dışı İstihdam verisinden daha önemli olan Ortalama Saatlik Kazançlar 

verisi ise bir önceki döneme göre değişim kaydetmeyerek %0,2’lik artış beklentisini 

karşılayamadı. Ancak, olumsuz ABD verilerine rağmen dolar endeksinin 94,40 

seviyesinden toparlandığı ve düşüşünün sınırlı kaldığı görüldü. Öyle ki dolar endeksi, 

ABD istihdam verilerinin açıklanmasının bir saat sonrasında, kayıplarının tamamını geri 

alarak sert bir yükseliş kaydetti ve yeniden 95 seviyesi üzerini test etti. Dolar endeksinin 

yeniden 95 seviyesi üzerini test etmesinde, beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme 

kaydeden ISM Hizmet Endeksi verisi etkili oldu.  Dolar endeksindeki güçlü görünümün 

bu sabah saatleri itibariyle devam ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte, bu sabah saatleri 

itibariyle 1,16 seviyesinin hemen üzerinde hareket eden EURUSD paritesinin düşüş 

hareketini 1,15 seviyesine doğru devam ettirebileceğini düşünüyoruz. Bugün içerisinde 

takip edeceğimiz önemli bir verimiz bulunmuyor. New York Fed Başkanı Dudley’in 

konuşmasını takip ediyor olacağız. Kendisinin bugün emekliliğini istemesi bekleniyor. Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,1610 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 

Cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında bir performans sergileyen ABD istihdam 

verilerine rağmen dolar endeksinin kayıplarını çabuk telafi ettiği ve yeniden 95 seviyesi 

üzerini test ettiği görülü. Dolar endeksinin yeniden 95 seviyesi üzerini test etmesinde, 

beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme kaydeden ISM Hizmet Endeksi verisi etkili oldu.  

Dolar endeksindeki hızlı yükseliş ile birlikte 1275 seviyesi üzerinde sert satış baskılarına 

maruz kalan altın fiyatları ise, yeni haftanın ilk işlem gününde 1270 seviyesi altındaki 

seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin güçlü görünümünü bu sabah saatleri itibariyle 

sürdürdüğünü görüyoruz. Bununla birlikte altın fiyatlarının kısa vadede 1265 seviyesi 

altını hedefleyecek şekilde kısa vadeli düşüş eğilimini sürdürmesini bekleyebiliriz. Bugün 

içerisinde takip edeceğimiz önemli bir verimiz bulunmuyor. New York Fed Başkanı 

Dudley’in konuşmasını takip ediyor olacağız. Kendisinin bugün emekliliğini istemesi 

bekleniyor. Bu sabah saatleri itibariyle 1269,35 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. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,588 %0.3 %0.3 %1.5 %7.9 %15.6

DAX 13,479 %0.3 %2.6 %4.0 %6.0 %17.4

FTSE 7,560 %0.1 %0.7 %0.5 %3.6 %5.8

Nikkei 22,539 -%0.2 %2.2 %9.2 %15.7 %17.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 111,293 -%1.5 %3.2 %6.9 %18.5 %42.4

Çin 3,372 -%0.1 -%0.7 %0.5 %8.5 %8.5

Hindistan 33,686 -%0.1 %1.2 %5.8 %12.7 %26.4

Endonezya 6,040 %0.2 %1.3 %2.5 %6.5 %14.3

Rusya 2,081 %0.4 %0.6 -%0.6 %3.9 -%6.8

Brezilya 73,915 %0.1 -%2.6 -%2.8 %12.5 %22.7

Meksika 48,535 %0.4 -%0.9 -%3.5 -%1.9 %6.3

Güney Afrika 59,638 %0.5 %1.6 %4.2 %11.3 %17.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 9 -%8.0 -%6.7 -%3.9 -%14.4 -%34.9

EM VIX 16 %2.8 -%1.4 %2.6 %2.7 -%27.0

MOVE 46 -%6.0 -%16.2 -%16.1 -%22.8 -%36.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8875 %2.4 %2.6 %8.9 %10.0 %10.3

Brezilya 3.3141 a.d. %2.4 %5.4 %4.7 %2.0

Güney Afrika 14.224 %1.8 %0.9 %4.1 %5.9 %3.5

Çin 6.639 %0.4 -%0.2 a.d. -%3.8 -%4.4

Hindistan 64.5475 -%0.1 -%0.8 -%1.5 %0.6 -%5.0

Endonezya 13498 -%0.4 -%0.9 -%0.3 %1.4 %0.2

CDS *

Türkiye 198.1 7.4 1.2 8.5 -25.7 -7.9

Brezilya 173.0 2.7 -5.1 -14.0 -10.7 7.1

Güney Afrika 190.0 6.4 -4.4 7.5 -11.0 a.d.

Endonezya 93.6 0.0 -0.8 -7.7 -16.4 -1.0

Rusya 134.1 4.1 1.8 -7.1 4.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.3 0.4 2.5 1.2 1.9 0.9

Brezilya %10.2 a.d. 0.4 0.4 -0.1 a.d.

Güney Afrika %9.3 0.2 0.1 0.6 0.6 0.4

Hindistan %6.9 0.0 0.1 0.2 -0.1 0.3

Endonezya %6.6 -0.1 -0.2 0.1 -0.4 -1.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 0.13 0.97 0.43 0.38 -0.41

Brezilya %4.7 0.06 -0.04 0.33 0.11 -0.79

Güney Afrika %4.8 a.d. -0.13 0.13 0.21 -0.08

Endonezya %3.5 -0.01 -0.05 0.01 -0.27 -0.82

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62.07 %2.4 %2.7 %10.8 %22.2 %9.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 55.64 %2.0 %3.2 %10.4 %16.4 %3.6

Altın - USD / oz 1269.2 -%0.7 %0.1 -%0.2 %1.7 %10.2

Gümüş - USD / t oz. 16.834 -%1.8 %0.5 %1.1 %2.1 %5.3

Commodity Bureau Index 429.29 -%0.5 %0.3 %0.3 %0.3 %1.5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Kasım 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   11 

 

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. 

 

 


