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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST dün, kur tarafında sabah saatlerinde değer kaybının devamına 

ve faiz seviyelerdeki yüksek seyre rağmen alımların devam ettiği 

görüldü. Seans sonuna doğru ise ABD ile vize anlaşmazlığının kısmen 

çözümü yolunda haber akışı ile beraber alımların oldukça hızlandığı 

dikkat çekti. Bu çerçevede BİST günü %2,5 seviyesi üzerinde bir 

değer kazanımı ile 114.164 puandan kapadı.  

Bugüne gelindiğinde gözlerin özellikle Başbakan Yıldırım’ın ABD 

ziyaretinde olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla buradan gelecek 

haber akışının piyasalar üzerinde etkili olması beklenebilir. Veri akışı 

tarafında önemli bir gündem bulunmazken, yurtdışında ECB Başkanı 

Draghi’nin konuşmaları yakından takip edilecek. Bütün bunlara ek 

olarak petrol fiyatları tarafında yükselişin devam etmesi gelişmekte 

olan ülkeler sepeti içerisinde TL varlıklar tarafında bir miktar baskı 

unsuru olabilir.  

BIST 100 dün 110.500-112.500 bandını yukarı yönde kırdı. Artık 

110.500 desteğini ana destek ve 112.500/112.700 aralığın ise ara 

destek olarak takip ediyoruz. 2 Kasım’da dolar bazında test ettiğimiz 

30.000 cent (115.000) dün direnç olarak çalıştı. Bugünkü işlemlerde 

de bir önceki TL bazlı zirvemiz olan 114.500’ü ve 115.000 direnç 

seviyeleri olarak takip edeceğiz. Seans içi göstergeler dünkü güçlü 

kapanış sonrasında yeniden alım bölgesine geçtikleri için bugün 

açılışta 114.500/115.000 direncine doğru yönelim bekliyoruz.    

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ ABD, Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize 

başvurularını yeniden kabul etmeye başladı. 

▪ TCMB TL volatilitesini düşürmeye yönelik makro ihtiyati önlemler 

çerçevesinde adımlar attı. 

▪ Hazine Ekim Nakit Bütçe Dengesi verilerini açıklayacak. 

▪ Reel Efektif Kur Endeksi Ekim ayında %2,6 düşüş kaydederek 

87,96 seviyesine geriledi.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Ülker Biskuvi bugün kâr açıklayacak. 

▪ BIM - 3Ç17 sonuçlarını 227 milyon TL net kar ile açıkladı 

▪ Çimsa - 3Ç17 sonuçlarını 72 milyon TL net kar ile açıkladı 

▪ Sabancı Holding - 3Ç17 net karını 881 milyon TL  olarak açıkladı 

▪ Vakıfbank - 3Ç17 sonuçlarını 701 milyon TL net kar ile açıkladı 

▪ Akis GYO, Hurriyet Gazetecilik, Izmir DC, Kordsa – 3Ç17 

sonuçlarını açıklayan diğer şirketler. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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-100 114,166 %2.6 %5.3

BIST-30 140,493 %2.9 %5.8

Banka 175,732 %2.7 %5.1

Sanayi 129,987 %2.3 %5.0

Hizmet 76,268 %2.2 %3.1

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 13.50 13.50 12.71

10 yıllık bono faizi 12.18 12.18 11.87

Kur

USD/TL 3.86 %2.4 %7.1

EUR/TL 4.48 %2.1 %6.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.17 %2.3 %6.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 221 217 219

Ortalama işlem hacmi * 2.31 2.21 1.89

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 8.3x

PD/DD 1.10x 1.40x 1.25x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.88x 0.78x

FD/Satışlar 1.32x 1.50x 1.34x

FD/FAVÖK 7.9x 8.2x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %45.1 %12.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.3 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.5 %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 

ABD – Türkiye arasında vize krizinde önemli gelişme 

ABD, Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden 

kabul etmeye başladı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada “Ön güvenceler 

temelinde Türkiye’de kısıtlı vize hizmetlerinin yeniden başlamasına izin verecek derecede 

güvenlik durumunun iyileştiğine inanmaktayız” ifadelerine yer verildi. ABD'nin bu 

kararının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD vatandaşlarının vize 

başvurularını sınırlı ölçüde almaya başladığını açıkladı. 

• Söz konusu haber sonrasında Türk lirasının hızlı bir şekilde dolar karşısında değer 

kazandığı ve USDTRY paritesinin 3,85 seviyesi altına kadar gerilediği görüldü.  

• Bu gelişmenin yanı sıra, Habertürk TV'nin haberine göre Başbakan Binali Yıldırım 

ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görüşmesi bugün akşam saatlerinde 

gerçekleşecek. Edinilen bilgiye göre Başkan Yardımcısı Pence ile yapılacak 

görüşmelerde, ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerle Suriye, Irak dahil bölgesel 

konuların yanı sıra terörle mücadele, sığınmacılar meselesi ve vize sorununun 

çözümü konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. 

TCMB TL volatilitesini düşürmeye yönelik makro ihtiyati önlemler 

çerçevesinde adımlar attı 

TCMB Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı %60’tan %55’e 

düşürdü ve tüm dilim aralıklarını da 5’er puan aşağı çekti. Bu revizyon ile birlikte piyasadan 

yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar doları 

tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek. Bunun yanı sıra TCMB, 1 Şubat 2018 (dahil) 

tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, 

kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 3,70, Euro için 4,30, Sterlin için için 4,80 

kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanırken, kredi kullandırım tarihindeki 

işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki 

işlem kurunun esas alınmasına karar verdi. 

• Bu önlem ihracatçıların döviz talebini sınırlamak amacıyla daha önceden de 

uygulamaya konmuştu. Rezerv Opsiyon mekanizmasındaki revizyonla 

kıyaslandığında, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin TL olarak 

geri ödenebilmesi uygulaması TL açısından daha olumlu bir önlem olarak öne çıkıyor. 

• 1 Şubat’a kadar yapılacak olan reeskont kredisi geri ödemesi 5 milyar dolar 

tutarında.  

Hazine Ekim Nakit Bütçe Dengesi verilerini açıklayacak 

Hazine bugün 17:30’da nakit bütçe dengesi verilerini açıklayacak. Ocak-Eylül döneminde 

nakit bütçe dengesi 40,4 milyar TL açık vermişti. (2016 yılı aynı dönemine göre %93 artış) 

• Orta Vadeli Ekonomik Programda yer alan hedefler merkezi bütçe açığının yılın son 

çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %75 kötüleşeceğini ima ediyor. 

• Bütçe verilerinde bu doğrultuda yıllık olarak kötüleşmeyi işaret etmesi beklenebilir.    

Reel efektif kur endeksi rekor düşük seviyede 

Reel Efektif Kur Endeksi Ekim ayında %2,6 düşüş kaydederek 87,96 seviyesine geriledi.   

• En son Ocak ayında 87,55 seviyelerine gerileyen REKE, tarihi düşük seviyelerine 

yakın bir seviyeye gelmiş oldu. 

• Mevcut sepet seviyeleri ise (dün görülen bir miktar gerilemeye rağmen) Ekim 

seviyesinden daha düşük bir reel efektif kur endeksine işaret ediyor.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Kasım 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Akiş G.M.Y.O. - 3Ç17 sonuçlarını 14,0 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 7,0 milyon TL zarar açıklamıştı.  

Bim Birleşik Mağazalar (TUT, hedef fiyat 65TL) - 3Ç17 sonuçlarını 227 milyon TL net 

kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 208 milyon TL olan piyasa beklentisinin ve 214 

milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %32 artarken, çeyresel bazda ise yüzde %5 arttı. Net satışlar 6,263 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 yükseldi Benzer 

mağazalardaki yılık %12 büyüme ve toplam mağaza sayısındaki %12 artış büyümeyi 

destekledi. Şirket, 3Ç17'de 343 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %30 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı beklentiler 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 25 baz puan 

artarak %5,5 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %69 artarak 969 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise -1,338 milyon TL (3Ç16: -

1,020 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%5.7 

(3Ç16: -%5.3) olarak kaydedildi. 

Çimsa - 3Ç17 sonuçlarını 72.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

58,4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Satış işlemleri süren Afyon eski 

fabrika arsasının devir işlemleri tamamlanmış bölümlerinin satışı ile ilgili yazılan 20 

milyon TL’lik gelir net kar rakamının beklentilerden yüksek gelmesinin en önemli nedeni 

gibi gözüküyor. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1 artarken, çeyreksel 

bazda ise yüzde %44 arttı. Net satışlar 424 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %44 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi 

olan 411 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17'de 124 milyon TL FAVÖK açıkladı 

ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 büyüme gösterdi. Açıklanan 

FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 122 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 688 baz puan azalarak %29,3 oldu. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 1,268 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Beklentilerden yüksek açıklanan net kar rakamı nedeniyle piyasa tepkisinin hafif olumlu 

olmasını bekliyoruz.  

Doguş Otomotiv (TUT, hedef fiyat: 9.4 TL), şirketin %35 ve %30’unu elinde 

bulunduran ortakları Doğuş Holding ve Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik’in 

birleşme kararı aldığını açıkladı. Birleşme sonrası Doğuş Holding’in Doğuş Otomotiv’de 

payı %65,5’e yükselirken, yönetim kontrolünde değişiklik olmayacak. Haberi nötr olarak 

değerlendiriyoruz. 

Hürriyet Gazetecilik - 3Ç17 sonuçlarını 49.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen 

yılın aynı döneminde de 6,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 127 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 geriledi. Şirket, 3Ç17'de 06 

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

azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 100 baz puan 

azalarak %4,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 düşerek 259 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 123 milyon TL (3Ç16: 135 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %22,6 (3Ç16: %23.4) olarak 

kaydedildi.  
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İzmir Demir Çelik - 3Ç17 sonuçlarını 15.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 25,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 741 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 arttı. Şirket, 3Ç17'de 86 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %103 

artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 316 baz puan artarak 

%11,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 azalarak 836 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -214 milyon TL (3Ç16: -106 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%7.6 (3Ç16: -%4.9) olarak 

kaydedildi.  

Kordsa Global - 3Ç17 sonuçlarını 23.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %36 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 azaldı. Net 

satışlar 599 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 

yükseldi. Şirket, 3Ç17'de 77 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %24 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 120 baz puan azalarak %12,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %7 artarak 669 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Sabancı Holding – 3Ç17 mali tablolarını 881 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı 725 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde olup, yıllık bazda %64 artışı 

işaret etmektedir. 

Ülker Bisküvi bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Konsensus net kâr beklentisi 59 

milyon TL’dir. 

Vakıfbank – 3Ç17 mali tablolarını 701 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı beklentimiz olan 720 milyon TL ile uyumlu olup, piyasa beklentisi olan 736 milyon 

TL’nin hafif altındadır. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %22 ve 

%14 daralmayı işaret etmektedir. 3Ç17 sonuçlarında net faiz marjındaki ciddi daralma ve 

takibe dönüşen krediler için ayrılan karşılık miktarının artması sonuçlarla ilgili olarak en 

önemli noktalardır. Net faiz marjındaki gerilemenin altında yatan en önemli sebep TÜFE 

endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirdeki ciddi azalma olup (3Ç17: 112 milyon 

TL – 2Ç17: 412 milyon TL), yönetim 4Ç17’de söz konusu gelirlerde ciddi artış 

öngörmektedir. Bunun yanı sıra, 3Ç17’de kredi-mevduat makasında, yükselen mevduat 

maliyetleri nedeniyle daralma söz konusudur. Vakıfbank’ın kredileri, çeyreksel bazda, %4 

artış kaydetmiş olup, TL krediler %5 artmış, YP bazlı krediler ise – ABD doları bazında, 

%0,5 büyümüştür. Aktif kalitesi güçlü kalmış olup, takibe dönüşen kredilerin toplam 

kredilere oranı %4 olarak gerçekleşmiş olup, 1H17’ye göre 7 baz puan iyileşmiştir. 

Spesifik risk maliyetleri 5 baz puan artmış olup ve 124 baz puan olarak gerçekleşti, brüt 

risk maliyetleri ise 20 baz puan azalarak 129 baz puan olarak gerçekleşti. Özsermaye 

karlılığı 3Ç17’de %12,8 olarak gerçekleşirken 2Ç17’de %17 olarak kaydedilmişti. Bankanın 

sermaye yeterliliği rasyosu %16,2 olarak gerçekleşti. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

BİST dün, kur tarafında sabah saatlerinde değer kaybının devamına ve faiz seviyelerdeki 

yüksek seyre rağmen alımların devam ettiği görüldü. Seans sonuna doğru ise ABD ile 

vize anlaşmazlığının kısmen çözümü yolunda haber akışı ile beraber alımların oldukça 

hızlandığı dikkat çekti. Bu çerçevede BİST günü %2,5 seviyesi üzerinde bir değer kazanımı 

ile 114.164 puandan kapadı.  

Bugüne gelindiğinde gözlerin özellikle Başbakan Yıldırım’ın ABD ziyaretinde olacağını 

düşünüyoruz. Dolayısıyla buradan gelecek haber akışının piyasalar üzerinde etkili olması 

beklenebilir. Veri akışı tarafında önemli bir gündem bulunmazken, yurtdışında ECB 

Başkanı Draghi’nin konuşmaları yakından takip edilecek. Bütün bunlara ek olarak petrol 

fiyatları tarafında yükselişin devam etmesi gelişmekte olan ülkeler sepeti içerisinde TL 

varlıklar tarafında bir miktar baskı unsuru olabilir.  

BIST 100 dün 110.500-112.500 bandını yukarı yönde kırdı. Artık 110.500 desteğini ana 

destek ve 112.500/112.700 aralığın ise ara destek olarak takip ediyoruz. 2 Kasım’da dolar 

bazında test ettiğimiz 30.000 cent (115.000) dün direnç olarak çalıştı. Bugünkü işlemlerde 

de bir önceki TL bazlı zirvemiz olan 114.500’ü ve 115.000 direnç seviyeleri olarak takip 

edeceğiz. Seans içi göstergeler dünkü güçlü kapanış sonrasında yeniden alım bölgesine 

geçtikleri için bugün açılışta 114.500/115.000 direncine doğru yönelim bekliyoruz.    

 

BIST-100 (Günlük, TL)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Kasım 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

USD/TL 

TCMB dün itibariyle, kurdaki hızlı yükseliş hareketini sınırlayabilmek adına, rezerv 

opsiyon mekanizması ve reeskont kredileri geri ödemelerine ilişkin bazı revizyonlara 

gitti. Ancak kurun, TCMB’nin bu hamlesine oldukça sınırlı bir tepki verdiğini gördük. 

TCMB’nin açıklamasının ardından döviz sepeti 4,19’dan 4,17’ye gerilerken, USDTRY 

paritesinin de 3,88 seviyesi üzerinden 3,85’lere gerilediğini gördük. Ancak kurdaki ve 

sepetteki söz konusu gerileme bu hareketlerle sınırlı kaldı. Dün akşam saatlerinde 

ABD’nin sınırlı olacak şekilde vize başvurularını kabul etmeye başladığına yönelik gelen 

haberler sonrasında Türk lirası dolar karşısında sert bir şekilde değerlenirken, USDTRY 

paritesi ise 3,82’li seviyelere kadar indi. ABD, Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde 

sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladı. ABD Büyükelçiliği'nden 

yapılan açıklamada “Ön güvenceler temelinde Türkiye’de kısıtlı vize hizmetlerinin 

yeniden başlamasına izin verecek derecede güvenlik durumunun iyileştiğine 

inanmaktayız” ifadelerine yer verildi. ABD'nin bu kararının ardından Türkiye'nin 

Washington Büyükelçiliği de ABD vatandaşlarının vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya 

başladığını açıkladı. Söz konusu haber sonrasında Türk lirasının hızlı bir şekilde dolar 

karşısında değer kazandığı ve USDTRY paritesinin 3,85 seviyesi altına kadar gerilediği 

görüldü. Bu gelişmenin yanı sıra, Habertürk TV'nin haberine göre Başbakan Binali 

Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yarın 18:30’da yapılması planlanan 

görüşmesi bugüne alındı. Yıldırım ve Pence bugün akşam saatlerinde görüşme 

gerçekleştirecekler. Kurun bugün içerisinde 3,82 – 3,85 seviyeleri arasında hareket 

etmesini beklemekteyiz. ABD – Türkiye vize gerginliğine ilişkin olumlu veri akışının 

sürmesi durumunda Türk lirasında değer kazancının devam ettiği ve USDTRY paritesinin 

3,80 seviyesine doğru düşüşünü sürdürdüğü görülebilir. Kurdaki teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8337 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,8425 seviyesi direnç, 3,8290 seviyesi ise destek konumunda. 

3,8425 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8502, 

3,8290 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,8155. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Kısa vadeli düşüş trendi bünyesindeki seyrine devam etmekte olan EURUSD paritesi, dün 

dolar endeksindeki yükselişin de etkisi ile birlikte 1,1580 seviyesine kadar sarkmış olsa 

da, kayıplarını telafi ederek yeniden 1,16 seviyesi üzerine yerleşmeyi başardı. Dolar 

endeksi bir süredir 94,40 – 95 seviyeleri arasında yatay bir seyir izlemekte ve sert bir 

yükseliş sonrasında oluşturduğu bu yatay seyir, bir devamlılık formasyonu olan bayrak 

formasyonu formuna dönüşmüş durumda. Bu noktada, endeksteki bayrak 

formasyonunun çalışması durumunda dolar endeksinin kısa vadede 95 seviyesi üzerini 

hedeflemesi ve bu seviye üzerine doğru yükselişini sürdürmesi beklenebilir. Bununla 

birlikte, bu sabah saatleri itibariyle 1,16 seviyesinin hemen üzerinde hareket eden 

EURUSD paritesinin de düşüş hareketini 1,15 seviyesine doğru devam ettirebileceğini 

düşünüyoruz. Bugün içerisinde Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelecek olan verileri takip 

ediyor olacağız. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi ve Bankanın yönetim 

kurulu üyeleri bugün bir bankacılık konferansında konuşma yapıyor olacaklar. Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1607 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 

ABD tahvil faizlerinin kısmen de olsa geriliyor olması, piyasalardaki güvenli liman 

talebinin yeniden canlandığına dair önemli bir sinyal olarak karşımıza çıkıyor. Bununla 

birlikte Suudi Arabistan’da yaşanan gelişmeler de küresel jeopolitik riskleri artırarak riskli 

varlılara olan talebi azaltıyor. Bununla birlikte 1265 seviyesinden yükselişe geçen altın 

fiyatları, dün 1270 seviyesinden 1280 seviyesi üzerine doğru hızlı bir çıkış gerçekleştirdi. 

Dünkü yükselişi sonrasında, 20 günlük hareketli ortalaması (1280) ve günlük Parabolic 

SAR göstergesi (1285) aralığına denk gelen 1280 – 1285 bandına kadar yükselen altın 

fiyatlarının, bu sabah saatleri itibariyle bu bandın hemen altında hareket ettiği görülüyor. 

Söz konusu bant aralığının, nemli teknik göstergelerin (20 günlük otalama ve Parabolic 

SAR) direnç teşkil etmeleri nedeniyle yukarı yönlü kırılmasının zor olduğunu görüyoruz. 

Bununla birlikte altın fiyatlarının sabah saatlerinde 1280 – 1285 bandından yönünü aşağı 

çevirebileceğini ve 1275 seviyesine doğru düşüşe geçebileceğini düşünüyoruz. ABD 

Başkanı Donald Trump, Güney Kore Başkanı ile bugün bir araya gelecek. Söz konusu 

görüşmeden küresel güvenli liman talebini etkileyebilecek açıklamalar gelebilir. Bu sabah 

saatleri itibariyle 1278,78 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1277,76 

seviyesi destek, 1283 seviyesi ise direnç konumunda. 1283 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1285, 1277,76 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1275. 

 

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 2,591 %0.1 %0.7 %1.6 %8.0 %15.7

DAX 13,469 -%0.1 %1.9 %4.0 %5.9 %17.3

FTSE 7,562 %0.0 %1.0 %0.5 %3.6 %5.9

Nikkei 22,548 %1.5 %4.0 %10.6 %17.7 %19.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 114,166 %2.6 %5.3 %9.6 %21.5 %46.1

Çin 3,388 %0.5 %0.4 %1.7 %9.7 %9.7

Hindistan 33,731 -%0.3 %1.3 %5.8 %12.7 %26.4

Endonezya 6,051 %0.1 %0.9 %2.6 %6.6 %14.4

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

Brezilya 74,311 %0.5 -%2.2 -%2.3 %13.1 %23.4

Meksika 48,967 %0.9 -%0.5 -%2.7 -%1.0 %7.3

Güney Afrika 59,976 %0.6 %1.9 %4.8 %11.9 %18.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 9 %2.8 -%10.5 -%2.6 -%3.8 -%33.0

EM VIX 16 -%1.9 -%12.0 %0.5 -%1.2 -%28.4

MOVE 45 -%1.7 -%12.9 -%18.1 -%18.7 -%37.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8291 -%1.5 %1.2 %5.9 %6.8 %8.7

Brezilya 3.2526 -%1.9 -%0.9 %3.1 %1.7 %0.1

Güney Afrika 14.0961 -%0.9 %0.3 %2.5 %3.5 %2.6

Çin 6.6338 -%0.1 -%0.2 a.d. -%3.9 -%4.5

Hindistan 64.68 %0.2 -%0.3 -%1.1 %0.6 -%4.8

Endonezya 13523 %0.2 -%0.4 %0.1 %1.6 %0.4

CDS *

Türkiye 198.5 0.5 12.4 9.7 -32.6 -1.4

Brezilya 172.5 -0.5 0.2 -12.6 -18.9 -11.1

Güney Afrika 189.9 0.0 6.3 7.1 -22.5 a.d.

Endonezya 95.3 1.7 -0.4 -6.0 -15.7 -3.9

Rusya 135.2 1.1 7.1 -4.5 -2.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.2 -0.1 2.4 1.1 1.7 0.8

Brezilya %10.0 -0.1 0.2 0.3 -0.2 a.d.

Güney Afrika %9.3 0.0 0.2 0.6 0.5 0.3

Hindistan %6.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4

Endonezya %6.7 0.0 -0.2 0.1 -0.4 -1.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 0.00 0.96 0.38 0.25 -0.42

Brezilya %4.7 -0.03 -0.01 -0.03 -0.07 -0.81

Güney Afrika %4.8 0.00 -0.13 0.19 0.23 -0.08

Endonezya %3.5 -0.01 -0.02 0.01 -0.34 -0.83

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64.27 %3.5 %5.5 %15.6 %30.3 %13.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 57.35 %3.1 %5.9 %16.4 %23.5 %6.8

Altın - USD / oz 1281.6 %1.0 %0.3 %0.8 %4.4 %11.3

Gümüş - USD / t oz. 17.235 %2.4 %2.3 %2.7 %6.4 %7.8

Commodity Bureau Index 430.02 %0.2 %0.4 %0.0 %0.6 %1.6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 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. 

 

 


