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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Pazartesi günü ABD ile vize anlaşmazlığı konusunda gelen kısmi 

iyileşme haberleri ile alımların hızlandığı BİST tarafında dün devam 

eden belirsizliklerin olduğu algısının artışı ve gelişmekte olan ülke 

sepetinde de değer kayıplarının olması ile beraber satışların geldiği 

görüldü. Bu çerçevede değer kaybı günlük %1,6 civarında olurken, 

bankacılık endeksindeki satışların çok daha ağır olduğu görüldü. 

Bugün piyasalarda önemli bir hareketliliğe yol açacak veri gündeminin 

olmadığı görülüyor. Başbakan Yıldırım’ın ABD’de yarına ertelenen 

toplantısı haftanın en önemli gündem maddesi olması özelliğini koruyor. 

Sabah saatlerinde TL tarafında dün akşam saatlerinde de ağırlaşan 

gerilemeler sonrasında bugün hafif değer kazanımı dikkat çekiyor. 

Özellikle Dolar endeksinde ABD vergi tasarısı ile ilgili erteleme 

beklentilerinin yarattığı aşağı yönlü hareketin gelişmekte olan ülke 

sepetinde de de etkili olmasının önemli bir unsur olduğu görülüyor. 

TL bazlı 114.500 seviyesinde ve dolar bazında 29.750 cent (115.000) 

seviyelerinde çoklu tepe oluşumu gerçekleşti ve dün dirençlerden 

gelen satışlarla desteklere yöneldik. 114.500 direncinin geçilememesi 

sonucunda 112.700 altında yaşanan kapanış sonrasında bugünde 

zayıflığın devam etmesi beklenebilir. Bugün açılışta dünkü sert 

satışların etkisi sonrasında 112.700’e doğru bir tepki hareketi 

bekleyebiliriz. Dolar bazında da 28.950 cent (112.100) destek seviyesi 

tepki hareketini destekleyebilir. Cuma ve Pazartesi günkü işlemlerde 

yaşanan yüksek volatilite etkisini dünde göstermeye devam etti. Bu 

yüzden 112.700’den gelebilecek satışlarda 111.600 ve 111.000 geri 

çekilme riski göz ardı edilmemelidir. 111.000 aşağı yönde 

kırılmadıkça kısa vadeli yükselen ana trendde bozulma olmayacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Eylül ayı sanayi üretimi büyümesinin tekrardan çift hanelerde 

oluşabileceğini düşünüyoruz. 

▪ Ekim ayı nakit bütçesi 4,5 milyar TL açık verdi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Migros, Aygaz ve Tüpraş bugün kâr açıklayacak şirketlerdir. 

▪ Ülker Bisküvi - 3Ç17 sonuçlarını 227 milyon TL net kar ile 

açıkladı 

▪ Anadolu Cam, Borusan Boru, Bursa Çimento, Datagate 

Bilgisayar, İndeks Bilgisayar, Kartonsan, Kron 

Telekomünikasyon, Parsan, Selçuk Ecza, Soda Sanayi, Trakya 

Cam, Tukaş, Ülker ve Yataş 3Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

▪ Petkim - PET ithalatına ek mali yükümlülük getirildi. 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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)

15 Kasım      Ağustos İşgücü İstatistikleri

                     Ekim Merkezi Bütçe verileri

20 Kasım      Ekim Merkezi Yönetim Borç Stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 112,272 -%1.7 %1.9

BIST-30 137,895 -%1.8 %2.1

Banka 169,714 -%3.4 -%0.9

Sanayi 128,848 -%0.9 %2.7

Hizmet 75,991 -%0.4 %2.2

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 12.80

10 yıllık bono faizi 12.24 12.18 11.83

Kur

USD/TL 3.85 %2.1 %6.9

EUR/TL 4.46 %1.5 %5.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.16 %1.8 %6.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 219 220 219

Ortalama işlem hacmi * 2.32 2.29 1.91

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 8.2x

PD/DD 1.10x 1.37x 1.23x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.85x 0.76x

FD/Satışlar 1.32x 1.53x 1.36x

FD/FAVÖK 7.9x 8.4x 7.7x

Kar büyümesi %13.5 %45.2 %12.5

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 

Eylül Sanayi Üretim Endeksi bugün saat 10:00’da açıklanacak 

Arındırılmamış Ağustos sanayi üretimi, yıllık %3,8’lik makul bir büyüme sergilerken, 

takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık %5,2 ile daha güçlü bir büyüme 

kaydetmişti.  

• Hatırlayacağımız üzere Temmuz ayı sanayi üretimi, kredi büyümesi ve olumlu 

takvim/köprü günleri etkisi ile birlikte yıllık bazda %26’lık yüksek bir artış 

kaydetmişti. Söz konusu olumlu etkinin Eylül ayı itibariyle yine devreye girecek 

olması ile birlikte Eylül ayı sanayi üretimi büyümesinin tekrardan çift hanelerde 

oluşabileceğini düşünüyoruz. Medyan beklentinin ise %11,8 olduğu görülüyor. 

• Eylül ayı sanayi üretimi verisi sonrasında 3Ç17 GSYİH büyüme oranına yönelik 

tahminlerin daha da belirginleşeceği ve ilk tahminlerimize göre daha yüksek, 

%8’lerin üzerinde bir artış kaydedilebileceğini öngörüyoruz. 3Ç17’de, 2Ç17’ye göre 

büyüme dinamikleri üzerinde daha etkili olacak olan kredi büyümesinin yanı sıra, 

takvim ve köprü günleri etkisinin de oldukça pozitif etkilerini görüyor olacağız. 

 

Ekim ayı nakit bütçesi 4,5 milyar TL açık verdi  

Hazine tarafından açıklanan nakit bütçe verilerine göre Ekim ayında 4,5 milyar TL açık 

verildi. Geçen senenin aynı aynına göre yüksek bir gelir performansına rağmen (yıllık 

%30 artış), hem giderler tarafında da önemli bir artış olduğu görülüyor (%28) hem de 

Ekim 2016’da Hazine hesabına giren özelleştirme geliri (2,3 milyar TL) nedeniyle nakit 

bütçe dengesinin %136 oranında daha yüksek bir açık verdiği anlaşılıyor. Faiz dışı açığa 

bakıldığında ise kötüleşmenin %9,8 ile daha sınırlı kaldığı görülüyor.   

• Kümülatif verilere baktığımızda Ocak-Ekim döneminde nakit açık 44,9 milyar TL 

olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %100’e yakın bir kötüleşme 

kaydetti. Faiz dışı denge rakamı ise geçene senenin ilk on ayında toplamda 4,8 

milyar TL’lik bir fazla vermeyi başarırken, bu sene 6,4 milyar TL açık kaydetti. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Cam - 3Ç17 sonuçlarını 55.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 28.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %52 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %22 azaldı. Net satışlar 580 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 yükseldi. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 572 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç17'de 140 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %23 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 135 

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

103 baz puan artarak %24.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 

906 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlara piyasa tepkisinin hafif olumlu 

olmasını bekliyoruz. 

Aygaz  (AL, Hedef Deger: TL18,4) bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Konsensus net 

kâr beklentisi 180 milyon TL’dir, bizim beklentimiz ise 160 milyon TL’dir. 

Bim Birleşik Mağazalar (TUT, hedef fiyat 65TL) – Analist telekonferansı notları -  BIM 

yıl sonu mağaza açılış beklentilerini koruyor. Bilindiği üzere şirket 500 BIM, 25 File, 60 

Fas’ta mağaza ve 50 Mısır’da mağaza açılışı hedefliyor. Ekim ayı itibariyle de şirket güçlü 

performansın devam ettiğini açıkladı. Ucuz et satışının kâr etkisi olmayacağı ancak trafiğe 

katkısı olacağından bahsedildi. Son olarak Iran’da mağazalaşmaya yönelik henüz bir 

karar alınmadığı açıklandı. 

BIM ayrıca bugün hisse başına brüt 0,6TL, net 0,51TL temettü dağıtacak. 

Borusan Boru - 3Ç17 sonuçlarını 66.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %204 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %35 azaldı. Net 

satışlar 713 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %67 

arttı. Şirket, 3Ç17'de 108 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %83 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 132 baz puan artarak %15.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %11 artarak 1,203 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Bursa Çimento - 3Ç17 sonuçlarını 20.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %33 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %17 arttı. Net satışlar 

237 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 

yükseldi. Şirket, 3Ç17'de 32 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %22 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 260 baz puan azalarak %13,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %72 

yükselerek 30 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 285 milyon TL 

(3Ç16: 248 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%34,7 (3Ç16: %36.3) olarak kaydedildi.   

Datagate Bilgisayar - 3Ç17 sonuçlarını 6.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %61 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %2 arttı. Net 

satışlar 280 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 

büyüdü. Şirket, 3Ç17'de 8 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %40 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 61 baz puan artarak %2.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde 

%7 büyüyerek 10 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 60 milyon TL 
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(3Ç16: 166 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %4.3 

(3Ç16: %14.3) olarak kaydedildi.   

İndeks Bilgisayar - 3Ç17 sonuçlarını 12.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %36 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 arttı. Net satışlar 

1,027 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 

yükseldi. Şirket, 3Ç17'de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %27 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 14 baz puan azalarak %2.3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel 

bazda yüzde %50 yükselerek 132 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi 

ise 22 milyon TL (3Ç16: 217 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %0.5 (3Ç16: %6.0) olarak kaydedildi.   

Kartonsan - 3Ç17 sonuçlarını 12.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 3,7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 118 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %76 arttı. Şirket, 3Ç17'de 23 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %309 büyüme gösterdi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1133 baz puan artarak %19.9 oldu. 

Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %291 artarak 24 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

Kron Telekomünikasyon - 3Ç17 sonuçlarını 0.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan 

net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %64 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %225 arttı.  

Migros bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım beklentisi 132 milyon TL net 

zarar ve konsensus 95 milyon TL net zarardır. 

Parsan - 3Ç17 sonuçlarını 3.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 9,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 74 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 arttı. Şirket, 3Ç17'de 16 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %204 artış gösterdi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1196 baz puan artarak %22.1 oldu. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 500 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Petkim -PET ithalatına ek mali yükümlülük getirildi: Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar 

Kurulu kararına göre önümüzdeki 3 yıl için PET ithalatında yüzde 6,0-6,4 aralarında 

değişen oranlarda ek mali yükümlülükler getirildi. Açıklanan ithalattan korunma 

önleminin Petkim için hafif olumlu olmasını bekliyoruz. 

Selçuk Ecza Deposu - 3Ç17 sonuçlarını 50.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 72.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %15 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %43 azaldı. Net satışlar 

2,613 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 

büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,442 milyon TL'nin üzerinde 

gerçekleşti. Şirket, 3Ç17'de 62 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %15 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 82 milyon TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 120 baz puan azalarak %2.4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 111 milyon TL olarak 

gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 304 milyon TL olarak 

kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,458 milyon TL (3Ç16: 1,357 milyon TL) olarak 
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gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.4 (3Ç16: %16.2) olarak 

kaydedildi.  

Soda Sanayii - 3Ç17 sonuçlarını 139.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 126.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %5 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %20 arttı. Net satışlar 571 

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

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 555 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç17'de 150 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %11 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 139 

milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

133 baz puan azalarak %26.3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde 

%20 azalarak 458 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan rakamlara piyasa tepkisinin 

hafif olumlu olmasını bekliyoruz.  

Trakya Cam - 3Ç17 sonuçlarını 160.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 133.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %145 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %9 arttı. Net satışlar 1,011 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 yükseldi. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,038 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç17'de 238 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %92 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 231 

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

598 baz puan artarak %23.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 azalarak 

1,147 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlara piyasa tepkisinin hafif olumlu 

olmasını bekliyoruz.  

Tukaş - 3Ç17 sonuçlarını 4.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %51 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %13 arttı. Net satışlar 61 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 büyüdü. Şirket, 

3Ç17'de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %7 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 28 baz puan 

azalarak %15,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 büyüyerek 127 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 176 milyon TL (3Ç16: 154 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %80.0 (3Ç16: %76.6) 

olarak kaydedildi. 

Tupras (AL, Hedef Deger: TL145) bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Konsensus net 

kâr beklentisi 1,359 milyon TL’dir, bizim beklentimiz ise 1,278 milyon TL’dir. 

Ülker Bisküvi - 3Ç17 sonuçlarını 64 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 59 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %17 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 azaldı. Net satışlar 1,013 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 yükseldi. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 993 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç17'de 137 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %25 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 128 

milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

50 baz puan artarak %13.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 

773 milyon TL olarak gerçekleşti.  
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Yataş - 3Ç17 sonuçlarını 30.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

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

bazda yüzde %445 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %101 arttı. Net satışlar 245 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %86 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 217 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç17'de 47 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %189 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 29 

milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

694 baz puan artarak %19.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 

44 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 36 milyon TL (3Ç16: 41 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %4.8 (3Ç16: %9.3) 

olarak kaydedildi.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Pazartesi günü ABD ile vize anlaşmazlığı konusunda gelen kısmi iyileşme haberleri ile 

alımların hızlandığı BİST tarafında dün devam eden belirsizliklerin olduğu algısının artışı 

ve gelişmekte olan ülke sepetinde de değer kayıplarının olması ile beraber satışların 

geldiği görüldü. Bu çerçevede değer kaybı günlük %1,6 civarında olurken, bankacılık 

endeksindeki satışların çok daha ağır olduğu görüldü. 

Bugün piyasalarda önemli bir hareketliliğe yol açacak veri gündeminin olmadığı görülüyor. 

Başbakan Yıldırım’ın ABD’de yarına ertelenen toplantısı haftanın en önemli gündem 

maddesi olması özelliğini koruyor. 

Sabah saatlerinde TL tarafında dün akşam saatlerinde de ağırlaşan gerilemeler 

sonrasında bugün hafif değer kazanımı dikkat çekiyor. Özellikle Dolar endeksinde ABD 

vergi tasarısı ile ilgili erteleme beklentilerinin yarattığı aşağı yönlü hareketin gelişmekte 

olan ülke sepetinde de de etkili olmasının önemli bir unsur olduğu görülüyor. 

TL bazlı 114.500 seviyesinde ve dolar bazında 29.750 cent (115.000) seviyelerinde çoklu 

tepe oluşumu gerçekleşti ve dün dirençlerden gelen satışlarla desteklere yöneldik. 

114.500 direncinin geçilememesi sonucunda 112.700 altında yaşanan kapanış sonrasında 

bugünde zayıflığın devam etmesi beklenebilir. Bugün açılışta dünkü sert satışların etkisi 

sonrasında 112.700’e doğru bir tepki hareketi bekleyebiliriz. Dolar bazında da 28.950 

cent (112.100) destek seviyesi tepki hareketini destekleyebilir. Cuma ve Pazartesi günkü 

işlemlerde yaşanan yüksek volatilite etkisini dünde göstermeye devam etti. Bu yüzden 

112.700’den gelebilecek satışlarda 111.600 ve 111.000 geri çekilme riski göz ardı 

edilmemelidir. 111.000 aşağı yönde kırılmadıkça kısa vadeli yükselen ana trendde 

bozulma olmayacaktır. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Yurt içi piyasalarda etkili olan olumsuz veri akışı ile birlikte Türk lirasının diğer gelişmekte 

olan ülke para birimlerinden – Eylül ayından bu yana – negatif ayrışmaya devam ettiğini 

görüyoruz. Ayrıca, Suudi Arabistan’daki siyasi kriz ile birlikte hızlı bir yükseliş kaydeden 

petrol fiyatları da cari açık ve enflasyon etkisi nedeniyle TL’deki negatif ayrışmayı 

besleyen bir diğer önemli etki olarak karşımıza çıkıyor (Petrol fiyatlarındaki yükseliş 

küresel talebin arttığını işaret ederek gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde risk 

iştahını artırıyordu. Ancak fiyatların 60$ seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi 

durumunda, risk iştahı fiyatlaması geri planda kalarak petroldeki yükseliş olumsuz bir 

etkiye dönüşüyor olacak). 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 95,50 – 96 bandına doğru yükselişini 

sürdürmesi beklenebilir. Bununla birlikte USDTRY paritesinin, 3,85 seviyesi üzerinde 

tutunmaya devam etmesi durumunda yeni rekor seviyelere doğru yükselişini sürdürdüğü 

görülebilir. Bu hafta veri akışı açısından sakin bir gün olacak. Başbakan Yıldırım’ın ABD 

görüşmelerinden gelebilecek olan haberler ve ABD’de Cumhuriyetçilerin üzerinde 

çalışmaya devam ettiği vergi tasarısının son hali piyasalar tarafından yakından takip 

ediliyor olacak. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

3,8718 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 

Dün sabahki EURUSD analizimizde, dolar endeksindeki yükseliş çabasının devam 

etmesini beklediğimizi ifade etmiş, EURUSD paritesinin de bununla birlikte düşüş 

potansiyelini devam ettirdiğinin altını çizmiştik. Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın 

Kuzey Kore'ye füze ve nükleer silah programı konusunda anlaşma yapma çağrısında 

bulunmasının ardından güçlenen ve 95 seviyesi üzerine kadar yükselen dolar endeksi, 

EURUSD paritesinin düşüş hareketini hızlandırmasına neden oldu. Dün 1,1554 seviyesine 

kadar gerileyen EURUSD paritesi, akşam saatlerinde kayıplarının bir kısmını geri telafi 

ederek 1,16 seviyesine doğru yükselişe geçti. Paritenin bu sabah saatleri itibariyle 1,16 

seviyesi altında hareket ettiğini görüyoruz. 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. Bu sabah saatleri itibariyle 1,1596 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1545 seviyesi destek, 1,1600 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1600 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1640, 1,1545 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1510. 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, 1280 – 1285 bandının önemli teknik göstergelerin (20 günlük 

ortalama ve Parabolic SAR) direnç teşkil etmeleri nedeniyle yukarı yönlü kırılmasının zor 

olduğunu belirtmiş, altın fiyatlarının bu bant sınırından gün içi satış fırsatı verebileceğini 

ifade etmiştik. Öngördüğümüz üzere altın fiyatları, dolar endeksinin dün sergilediği sert 

yükseliş hareketi ile birlikte 1280 – 1285 bandından yönünü aşağı çevirerek 1271’li 

seviyelere kadar geri çekildi. Akşam saatlerinde kayıplarını bir miktar telafi etmiş olan 

altın fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle 1280 seviyesi altındaki seyrini sürdürüyor. Bu 

noktada altın fiyatlarının, 0 günlük hareketli ortalaması (1280) ve günlük Parabolic SAR 

göstergesi (1285) aralığına denk gelen 1280 – 1285 bandı altındaki seyrini sürdürmesini, 

yani bu bandı yukarı yönlü kırmakta başarısız olmaya devam etmesini beklemekteyiz.  

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 altın fiyatlarının ise kısa vadede 1270 seviyesi altına doğru gerilemesi beklenebilir. 

Bu sabah saatleri itibariyle 1278,35 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 %0.0 %0.6 %1.6 %8.0 %15.7

DAX 13,379 -%0.7 %1.1 %3.3 %5.4 %16.5

FTSE 7,513 -%0.7 %0.3 -%0.1 %2.9 %5.2

Nikkei 22,938 -%0.2 %4.0 %10.6 %15.1 %19.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 112,272 -%1.7 %1.9 %7.8 %19.7 %43.7

Çin 3,414 %0.3 %0.8 %2.2 %11.2 %10.3

Hindistan 33,371 %0.2 -%0.5 %5.1 %11.7 %25.6

Endonezya 6,060 -%0.4 %0.0 %2.2 %5.8 %14.0

Rusya 2,156 %3.6 %4.4 %2.9 %7.6 -%3.5

Brezilya 72,415 -%2.6 -%3.2 -%4.8 %10.5 %20.2

Meksika 49,005 %0.1 %0.3 -%2.6 -%1.0 %7.4

Güney Afrika 60,183 %0.3 %2.0 %5.2 %12.1 %18.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %5.2 -%2.8 -%4.3 %1.2 -%29.6

EM VIX 17 %5.8 -%0.9 %4.4 %4.4 -%24.3

MOVE 44 -%1.9 -%13.6 a.d. -%20.2 -%38.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8865 %1.5 %2.5 %5.0 %8.4 %10.3

Brezilya 3.2731 %0.6 %0.1 %2.7 %2.3 %0.7

Güney Afrika 14.2366 %1.0 %0.8 %3.1 %4.5 %3.6

Çin 6.6405 %0.1 %0.1 %0.2 -%3.8 -%4.4

Hindistan 65.03 %0.5 %0.4 -%0.5 %1.1 -%4.3

Endonezya 13514 -%0.1 -%0.4 %0.0 %1.5 %0.3

CDS *

Türkiye 205.5 7.0 12.9 2.9 -32.6 -1.4

Brezilya 175.5 3.0 0.6 -14.4 -18.9 -11.1

Güney Afrika 196.1 6.2 4.9 5.6 -22.5 a.d.

Endonezya 96.6 1.3 1.7 -7.2 -15.7 -3.9

Rusya 139.9 4.7 5.6 -3.0 -2.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.2 0.1 2.5 0.7 1.8 0.9

Brezilya %10.1 0.1 0.2 0.3 -0.1 a.d.

Güney Afrika %9.2 -0.1 0.1 0.4 0.5 0.3

Hindistan %6.9 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4

Endonezya %6.6 0.0 -0.2 0.1 -0.4 -1.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.5 0.10 1.06 a.d. 0.35 -0.32

Brezilya %4.8 0.06 0.04 a.d. 0.00 -0.75

Güney Afrika %4.8 0.00 -0.13 0.19 0.23 -0.08

Endonezya %3.5 0.01 0.01 a.d. -0.33 -0.82

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63.69 -%0.9 %3.8 %14.2 %29.1 %12.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 57.2 -%0.3 %5.2 %15.4 %23.2 %6.5

Altın - USD / oz 1275.8 -%0.5 %0.4 -%0.5 %4.0 %10.8

Gümüş - USD / t oz. 16.94 -%1.7 %1.5 -%0.2 %4.6 %5.9

Commodity Bureau Index 430.64 %0.1 %0.7 %0.8 %0.8 %1.8

* 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. 

 

 


