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Piyasa Yorumu 

BİST-100 dün hafif gerileme ile (%0,3) 111,895 puandan kapadı. 

Bugün Türkiye saatiyle akşam gerçekleştirilmesi beklenen başbakan 

Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki toplantı günün 

en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor.  

Yurtdışında ise ABD tarafından Cumhuriyetçilerin uzun bir süredir 

beklenen vergi indirimlerinin ertelenmesi yolundaki tartışmaların 

devam etmesi Dolar Endeksi üzerinde aşağı yönlü bir etki yaratıyor. 

Bugün hem yurtiçi hem de yurtdışı tarafta önemli bir veri akışı 

bulunmuyor. ABD vadeliler tarafında hafif satıcılı bir resim 

görülürken, Avrupa tarafında daha yatay bir açılış bekleniyor. Kur ve 

petrol fiyatlarında da aynı resmin görüldüğünün altını çizelim. Bu 

çerçevede BİST tarafında yatay bir açılış bekliyoruz.   

BIST 100’de yüksek hacim devam ederken, volatilite göreceli olarak 

düşüyor. Kurda yaşanan yükseliş ve BIST’e yaşanan yatay seyir 

nedeniyle dolar bazlı kısa vadeli yükselen trendi aşağı yönde kırdık 

ve hareketli ortalamalar yatay direnç konumunu aldı. 29.126 cent 

(112.700) kısa vadeli önemli bir direnç noktası, 28.700 cent (111.000) 

seviyesi ise dolar bazlı ara destek seviyesi olarak izleyeceğiz. Dünkü 

işlemlerde de 110.700 kısa vadede tepki üreten ana destek seviyesi 

görevi gördü. Direnç ve destek noktalarının belirginleşmesi ile 

birlikte volatilitenin düşmesini, BIST-100’ün bu doğrultuda 110.700-

112.700 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Başbakan Yıldırım bugün ABD Başkan Yardımcısı Pence ile 

görüşecek. 

▪ 3Ç17 sanayi üretimi ortalama %14,3 büyüme kaydederek 3Ç17 

GSYİH büyümesinin oldukça güçlü olacağının sinyalini verdi.   

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ AKSEN, ALARK, AYGAZ, CUSAN, DGKLB, EGEEN, ENKAI, 

KARSN, KCHOL, MGROS, ORGE, SISE, TUPRS, THYAO, 

ZOREN – 3Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

▪ Doğuş Otomotiv - Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ Pegasus - Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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-100 111,895 -%0.3 -%1.0

BIST-30 137,106 -%0.6 -%1.4

Banka 167,558 -%1.3 -%5.4

Sanayi 128,970 %0.1 %1.2

Hizmet 75,219 -%1.0 -%1.9

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 13.62 13.50 12.82

10 yıllık bono faizi 12.33 12.24 11.84

Kur

USD/TL 3.88 %1.9 %7.7

EUR/TL 4.50 %1.6 %6.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.19 %1.7 %7.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 217 222 219

Ortalama işlem hacmi * 2.23 2.39 1.94

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.1x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.37x 1.23x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.84x 0.75x

FD/Satışlar 1.32x 1.51x 1.34x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.6x

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Kasım 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

Başbakan Yıldırım bugün ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek 

Salı günü ABD’ye giden Başbakan Yıldırım, bugün ABD Başkan Yardımcısı Pence ile 

görüşecek. İkili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel konularda yaşanan gelişmelerin 

değerlendirilmesi bekleniyor.   

• Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşme ABD saatiyle öğlen 

gerçekleştirilecek.  

 

Güçlü 3Ç17 GSYİH büyümesine doğru… 

Arındırılmamış Eylül sanayi üretimi, yıllık %13,4 büyüyerek, %11,8 olan beklentilerin 

üzerinde bir performans sergiledi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise yıllık 

%10,4 büyüme kaydetti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi ise %0,4 

oranında zayıf bir büyüme gösterdi. 

• İmalat sektörü alt kalemlerinin tamamına yakınında yıllık bazda artış kaydedildiği 

görülüyor. Manşet veriye en yüksek katkının, 1,3 yüzde puan ile iç talepten 

beslenen mobilya sektöründen geldiği görülüyor. 

• Şu ana kadar açıklanan 3Ç17 aktivite göstergelerinin %9’nu üzerinde bir GSYİH 

büyümesini işaret ettiğini görüyoruz. 

• Ekim ayı sanayi üretimine ilişkin; PMI verisi, reel sektör güven endeksi ve öncü 

dış ticaret istatistikleri güçlü görünümün devam edeceğine yönelik sinyalleri 

veriyor. 

Rapor için tıklayınız.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksa Enerji - 3Ç17 sonuçlarını 163.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 57.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Aksa Enerji 8 Eylül tarihinde 

iki tane santralini satmış olup, bu işlemden 137 milyon TL satış karı elde etmiş ve 3Ç17 

mali tablolarına yansıtmıştır. Söz konusu iştirak satış karı hariç tutulduğunda, 3Ç17 net 

kar rakamı beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 74.6 

milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 952 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %5 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 928 

milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17'de 181 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK 

rakamı piyasa beklentisi olan 153 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 573 baz puan artarak %19.0 oldu. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 2,773 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Alarko Holding - 3Ç17 sonuçlarını 86.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %63 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 arttı. Enerji ve 

gayrimenkul segmentlerindeki kar artışı net kar artışındaki en önemli faktörler oldu. Net 

satışlar 205 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 

arttı. Şirket, 3Ç17'de 35 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

döneminde sadece 1 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

%16,5 iyileşerek %17,1 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %1 

artarak 362 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Eylul_Sanayi_uretimi.pdf
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Aygaz (AL, Hedef deger TL18,4) - 3Ç17 sonuçlarını 166.3 milyon TL net kar ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı, 180.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan 

net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %40 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1 azaldı. 

Şirket, 3Ç17'de 120 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %14 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 85 

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

31 baz puan azalarak %5.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 azalarak 

456 milyon TL olarak gerçekleşti. Aygaz’ın net karı, Tüpraş’ın net karının beklentilerden 

düşük gelmesine bağlı olarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ancak Aygaz’ın FAVÖK 

rakamı beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti (bizim ve piyasa beklentilerinin sırasiyla 

%46 ve %40 üzerinde gerçekleşti). Üçüncü çeyrekte LPG fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 

stok karının yazılması ve hükümetin vergi oranlarında yapmış olduğu değişiklik nedeniyle 

otogaz sektöründe rekabetin adil hale gelmesi 3Ç’de Aygaz’ın karlılığında önemli bir 

iyileşmeye neden olmuştur. Her ne kadar net kar rakamı piyasa beklentisinin altında 

gerçekleşmişse de, 3Ç17 sonuçlarına piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz. 

Çuhadaroğlu Metal - 3Ç17 sonuçlarını 0.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %70 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %86 azaldı. Net 

satışlar 65 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %120 

yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 186 baz puan artarak -

%1.4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %251 yükselerek 24 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 52 milyon TL (3Ç16: 57 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %21.5 (3Ç16: 

%29.8) olarak kaydedildi.   

Doğtaş Kelebek Mobilya - 3Ç17 sonuçlarını 15.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 

geçen yılın aynı döneminde, 1.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 208 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 arttı. Şirket, 3Ç17'de 

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

%184 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 850 baz puan 

artarak %22.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 252 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 83 milyon TL (3Ç16: 83 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15.4 (3Ç16: %20.1) olarak 

kaydedildi.  

Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat 9,4TL) bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler 

Yatırım beklentisi 32 milyon TL, konsensus 29 milyon TL’dir.  

Ege Endüstri - 3Ç17 sonuçlarını 31.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %45 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %25 arttı. Net satışlar 

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

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

göre yüzde %73 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 330 

baz puan artarak %36.9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %28 

artarak 144 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 75 milyon TL 

(3Ç16: 72 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %25.1 

(3Ç16: %25.1) olarak kaydedildi.   
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Enka İnşaat - 3Ç17 sonuçlarını 625.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 635.6 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %84 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %14 azaldı. Net satışlar 2,971 

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

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,605 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç17'de 688 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %27 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 597 

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

187 baz puan artarak %23,2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %3 

artarak 3,2 milyar ABD doları oldu. 

Karsan Otomotiv - 3Ç17 sonuçlarını 7.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 31.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 292 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 yükseldi. Şirket, 3Ç17'de 46 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %177 

büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 609 baz puan 

artarak %15.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 1,195 milyon TL 

olarak gerçekleşti.   

Koç Holding – 3Ç17 mali tablolarını 1.290 milyon TL net kar rakamı ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %32 artışı ifade etmekte olup, piyasa beklentisi olan 

1.328 milyon TL ile uyumludur. 3Ç17’de kombine gelirler, yıllık bazda, %36 artış 

kaydederken, kombine faaliyet karı da %37 arttı. Enerji ve otomotiv bölümleri kombine 

faaliyet karlarına en büyük katkıyı sağlayan bölümler olup, her iki bölüm konsolide net 

kar rakamına en büyük katkıyı sağladılar. Dünkü kapanış fiyatlarına göre, Koç Holding’in 

net aktif değeri iskontosu %14 olup, son bir yıldaki net aktif değeri iskontosu %9 olarak 

gerçekleşti. 

Migros (TUT, hedef fiyat 28TL) - 3Ç17 sonuçlarını 70.5 milyon TL zarar ile açıkladı. 

Açıklanan zarar rakamı, -95.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin ve 132 milyon TL 

Tacirler Yatırım beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 1.4 milyon 

TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,285 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %39 yükseldi. Büyümenin %20’si organik büyümeden gelirken, 

Kipa mağazalarının büyümeye katkısı %19 oldu. Şirket, 3Ç17'de 289 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 büyüme gösterdi. 

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay seviyede %6.8 olarak gerçekleşti. Şirketin 

net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 2,232 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Ayrıca, bugünkü Akşam Gazetesi haberine göre Migros’un Makro Market’i satın 

alabileceği açıklandı. Makro market Türkiye’de 253 mağazayla faaliyet gösteriyor ve 

toplam ciro 1,7 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Bilindiği üzere Makro Market geçen 

hafta konkordato talebinde bulunmuştu. Migros henüz haberi doğrulamadı.  

 

Orge Enerji - 3Ç17 sonuçlarını 9.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %54 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %20 arttı. Net satışlar 

21 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 geriledi. 

Şirket, 3Ç17'de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %70 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

3022 baz puan artarak %55.2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde 

%27 düşerek 16 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  
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Şişe Cam - 3Ç17 sonuçlarını 276.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 256.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %71 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %9 arttı. Net satışlar 2,600 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 yükseldi. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,607 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç17'de 601 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %47 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 598 

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

273 baz puan artarak %23.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 

2,640 milyon TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisinden daha iyi gelen net kar verisine 

bağlı olarak açıklanan sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz. 

Tüpraş (AL, Hedef Deger TL145)- 3Ç17 sonuçlarını 992.2 milyon TL net kar ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı, 1359.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan 

net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %71 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %32 azaldı. 

Net satışlar 14,344 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %52 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 12,761 milyon 

TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç17'de 1,457 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %80 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK 

rakamı piyasa beklentisi olan 1,738 milyon TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 161 baz puan artarak %10.2 oldu. Diğer yandan 

şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 azalarak 4,404 milyon TL olarak 

gerçekleşti. 3. Çeyrekte güçlü bölgesel rafineri marjları ve stok karına ragmen, Tüpraş’ın 

beklentilerden daha az kar açıklamasının en önemli nedenleri, ara ürün fiyatlarındaki 

olumsuz gelişmeler, yüksek efektif vergi oranı ve kur farkı zararı olarak gözükmektedir. 

Beklentilerden daha zayıf gerçekleşen üçüncü çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin hafif 

olumsuz olmasını bekliyoruz. 

Türk Havayolları (AL, Hedef Deger: TL10,6) –3Ç17 sonuçlarını 2438.0 milyon TL net 

kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1938.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin 

üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %345 azaldı. Şirket, 2Ç17'da 

194.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 12,658 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %46 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa 

beklentisi olan 12,138 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17'de 3,999 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %161 büyüme 

gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 3,667 milyon TL'nin üzerinde 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1388 baz puan artarak 

%31.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 24,375 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.  

 Zorlu Enerji - 3Ç17 sonuçlarını 26.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 66.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,140 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %267 arttı. Şirket, 3Ç17'de 264 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %125 artış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1453 baz puan azalarak 

%23.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 5,886 milyon TL olarak 

gerçekleşti.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

BİST-100 dün hafif gerileme ile (%0,3) 111,895 puandan kapadı. Bugün Türkiye saatiyle 

akşam gerçekleştirilmesi beklenen başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence 

arasındaki toplantı günün en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor.  

Yurtdışında ise ABD tarafından Cumhuriyetçilerin uzun bir süredir beklenen vergi 

indirimlerinin ertelenmesi yolundaki tartışmaların devam etmesi Dolar Endeksi üzerinde 

aşağı yönlü bir etki yaratıyor. 

Bugün hem yurtiçi hem de yurtdışı tarafta önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD vadeliler 

tarafında hafif satıcılı bir resim görülürken, Avrupa tarafında daha yatay bir açılış 

bekleniyor. Kur ve petrol fiyatlarında da aynı resmin görüldüğünün altını çizelim. Bu 

çerçevede BİST tarafında yatay bir açılış bekliyoruz.   

BIST 100’de yüksek hacim devam ederken, volatilite göreceli olarak düşüyor. Kurda 

yaşanan yükseliş ve BIST’e yaşanan yatay seyir nedeniyle dolar bazlı kısa vadeli yükselen 

trendi aşağı yönde kırdık ve hareketli ortalamalar yatay direnç konumunu aldı. 29.126 

cent (112.700) kısa vadeli önemli bir direnç noktası, 28.700 cent (111.000) seviyesi ise 

dolar bazlı ara destek seviyesi olarak izleyeceğiz. Dünkü işlemlerde de 110.700 kısa 

vadede tepki üreten ana destek seviyesi görevi gördü. Direnç ve destek noktalarının 

belirginleşmesi ile birlikte volatilitenin düşmesini, BIST-100’ün bu doğrultuda 110.700-

112.700 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

USDTRY paritesi dün 3,90 seviyesini test etmesi sonrasında, Türk lirasındaki kayıpların bir 

kısmının telafi edilmesi ile birlikte 3,85’li seviyelere kadar geriledi. Ancak kurun kısa 

vadede 3,85 seviyesi altına gerilemesini beklemekle birlikte, TL’deki zayıflığın sürmesi 

durumunda 3,90 seviyesi üzerinin hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz. Bunun yanı 

sıra, dolar endeksinin 94,70 – 95 seviyeleri arasındaki dar bant hareketine devam ettiği 

görülüyor. Sert yükseliş hareketinin ardından endeksin sergilediği bu yatay seyir, hızlı 

yükseliş hareketinin devamını işaret ediyor olabilir. Endeksin mevcut yata seyrinin 

ardından yükselişine devam etmesi durumunda 95,50 seviyesi üzerine yerleşmesi 

beklenebilir.  Bugün, Başbakan Yıldırım’ın ABD görüşmelerinden gelebilecek olan 

haberler yakından takip ediliyor olacak. Ayrıca, ABD’de Cumhuriyetçilerin üzerinde 

çalışmaya devam ettiği vergi tasarısının son halinin de bu hafta içerisinde açıklanması 

bekleniyor. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8713 

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 

Hafta başından bu yana 1,16 seviyesi civarında yatay bir seyir izlemekte olan EURUSD 

paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 1,16 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Paritenin 

sabah saatlerinde 1,1640 seviyesine doğru yükseliş çabasını sürdürmesi beklenebilir. 

Ancak paritedeki mevcut yükseliş hareketinin kalıcı olmasını beklememekle birlikte, olası 

yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalmasını beklemekteyiz. Dolar endeksi bir süredir 

94,70 – 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 1,1600 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 

ABD tahvil faizlerindeki yükselişin durulmuş olması ile birlikte canlanan altın fiyatları, 

yeniden 1280 seviyesi üzerine çıkmış durumda. Tahvillerde görülen sert çıkışın durulması 

ve tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmiş olması, güvenli liman talebini olumlu 

etkileyerek altının ve yenin değer kazanmasını sağladı. Bununla birlikte altın fiyatları, 20 

günlük hareketli ortalaması (1280) ve günlük Parabolic SAR göstergesi (1285)’ne denk 

gelen iki önemli direnci aşarak istikrarlı bir yükseliş kaydetti. Bu noktada altın fiyatlarının 

bugün içerisinde 1280 seviyesi üzerindeki seyrini sürmesini ve yükseliş hareketini devam 

ettirmesini beklemekteyiz. Ancak, dolar endeksindeki yükseliş çabasının sürüyor olması, 

altındaki mevcut yükselişin sekteye uğrayabileceğini işaret ediyor. 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. Endeksin 

beklediğimiz yükselişi gerçekleştirmesi durumunda ise önümüzdeki dönemde altındaki 

kazançların bir kısmının geri verilmesine neden olabilir. Bu sabah saatleri itibariyle 

1284,48 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1283 seviyesi destek, 1285 

seviyesi ise direnç konumunda. 1285 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1287,90, 1283 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1277,76. 

 

 

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 2,594 %0.1 %0.6 %2.0 %8.2 %15.9

DAX 13,382 %0.0 -%0.6 %3.1 %5.0 %16.6

FTSE 7,530 %0.2 %0.6 %0.3 %2.6 %5.4

Nikkei 22,914 %1.8 %4.1 %12.8 %17.6 %22.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 111,895 -%0.3 -%1.0 %10.5 %17.4 %43.2

Çin 3,415 %0.0 %1.0 %1.2 %10.9 %10.1

Hindistan 33,219 %0.4 -%0.7 %4.7 %11.4 %25.3

Endonezya 6,049 -%0.1 %0.2 %2.1 %6.0 %14.1

Rusya 2,163 %0.3 %4.8 %3.2 %8.0 -%3.1

Brezilya 74,363 %2.7 %0.1 -%1.8 %12.2 %23.5

Meksika 48,836 -%0.3 %0.4 -%2.5 -%2.2 %7.0

Güney Afrika 60,078 -%0.2 %0.9 %4.4 %10.9 %18.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%1.1 -%4.1 -%5.3 %0.1 -%30.3

EM VIX 16 -%2.7 -%0.2 %1.7 %1.7 -%26.3

MOVE 44 -%0.5 -%12.0 a.d. -%20.7 -%38.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8662 -%0.5 %1.4 %4.4 %7.8 %9.7

Brezilya 3.2503 -%0.7 -%0.5 %1.9 %1.6 %0.0

Güney Afrika 14.1504 -%0.6 %0.6 %2.5 %3.9 %3.0

Çin 6.628 -%0.2 %0.4 %0.0 -%4.0 -%4.6

Hindistan 64.9575 -%0.1 %0.6 -%0.6 %1.0 -%4.4

Endonezya 13517 %0.0 -%0.5 %0.0 %1.6 %0.3

CDS *

Türkiye 207.9 2.4 16.9 5.8 -33.7 -8.4

Brezilya 177.8 2.2 4.3 -15.2 -19.8 -17.2

Güney Afrika 196.3 0.2 11.7 4.9 -20.9 a.d.

Endonezya 100.4 3.8 4.0 -8.3 -16.3 -4.9

Rusya 138.2 -1.7 10.6 -3.4 -6.0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.3 0.1 2.6 0.8 1.8 0.9

Brezilya %10.0 -0.1 0.0 0.2 -0.2 a.d.

Güney Afrika %9.3 0.1 0.2 0.5 0.5 0.4

Hindistan %6.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4

Endonezya %6.6 0.0 -0.1 0.1 -0.4 -1.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.02 1.08 a.d. 0.37 -0.30

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

Güney Afrika %4.8 0.00 -0.06 0.18 0.23 -0.08

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63.49 -%0.3 %5.0 %13.8 %28.7 %11.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.81 -%0.7 %4.6 %14.6 %22.4 %5.8

Altın - USD / oz 1283.7 %0.6 %0.5 %0.1 %4.6 %11.5

Gümüş - USD / t oz. 17.138 %1.2 -%0.2 %1.0 %5.8 %7.2

Commodity Bureau Index 431.71 %0.2 %0.7 %1.1 %1.0 %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. 

 

 


