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Piyasa Yorumu 

Dün güçlü alımların olduğu BİST-100 endeksi günü %1,6 değer 

kazanarak 95.323 seviyesinden kapattı. Alımların ise genele yayıldığı 

görüldü. 

Hisse senedi piyasasındaki güçlü alımlar ise gerek faiz cephesinde 

gerekse kur cephesinde görülmesi. Tahvil piyasasındaki satışların 

devam ettiği ve 10 yıllık tahvil faizinin %10,5’lara yaklaştığı 

görülürken, TL tarafında satışların özellikle akşam saatlerinde 

hızlandığı ve USD/TL’nin 3,62 seviyelerine doğru hareket ettiği 

görüldü. Sabah başlayan satışların arkasında özellikle gelişmekte 

olan ülke kurlarında Dolar’a karşı yaşanan geri çekilmenin etkisi 

oldukça büyüktü. Ancak akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump’ın 

Suriye’de YPG’ye ağır silah temininde bulunulmasına onay verdiğinin 

açıklanması Türkiye-ABD ilişikleri anlamında sıkıntıyı tekrar gündeme 

taşırken kur tarafında önemli bir baskı nedeni oluşturdu.  

Veri takviminde gerek yurtiçi gerekse yurtdışı tarafta oldukça sakin 

bir gün olduğu görülüyor. Bugün BİST-100’de açılışta %0,5-1 

aralığında bir değer kaybıyla başlanmasını ve gün boyunca da satıcılı 

bir seyir izlenmesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

95.889, 96.456 ve 97.564 dirençlerini ve 94.215, 93.107 ve 92.541 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 ABD Başkanı Donald Trump’ın, YPG’ye silah verilmesi talimatı 

verdiği ifade edildi. 

 TCMB’nin swap ihalelerine gelen talep artmaya devam ediyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Enka İnşaat – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Halkbank – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Koç Holding – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Migros – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Sabancı Holding – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı.  

 Tofaş – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Ülker Bisküvi – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı.  

 Cam Sektörü - Şişecam Grubu şirketlerinde Kristal-IS sendikası 

24 Mayıs’tan itibaren greve başlama kararı aldı. 

 İlk çeyrek sonuçlarını açıklayan diğer şirketler: Aksa Enerji, 

Alarko Holding, Alkim Kimya, Anadolu Isuzu, Çuhadaroğlu Metal, 

İzmir Demir Çelik, Orge Elektrik, Sarkuysan 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Mayıs - Mart Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                  TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

                  Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı

15 Mayıs - TCMB Beklenti Anketi

16 Mayıs - Hazine ihaleleri (2 ve 5 yıl vadeli)

22 Mayıs - Merkezi Yönetim Borç Stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 95,323 %1.6 %1.0

BIST-30 117,370 %1.8 %1.1

Banka 162,292 %1.7 %0.1

Sanayi 101,789 %1.8 %2.1

Hizmet 59,403 %1.5 %1.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.96 11.80

2 yıllık bono faizi 11.45 11.32 11.46

10 yıllık bono faizi 10.57 10.49 10.48

Kur

USD/TL 3.59 %1.6 -%3.4

EUR/TL 3.92 %1.6 -%1.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 %1.6 -%2.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 200 202 181

Ortalama işlem hacmi * 1.59 1.50 1.40

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.4x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.18x 1.06x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.87x 0.76x

FD/FAVÖK 8.0x 7.6x 6.7x

Kar büyümesi %13.5 %20.7 %18.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.4 %13.9

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.7

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 Başkanı Trump’ın, YPG’ye ağır silah verilmesine onay verdiği açıklandı  

Pentagon, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'ye silah 

verilmesi talimatını dün imzaladığını açıkladı. Pentagon yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın 

IŞİD karşısında Rakka'da açık bir zafer kazanmak için, Kürt unsurlarını teçhizatlandırmak 

üzere Savunma Bakanlığını yetkilendirdiği ifadelerini kullandı. Ardından Beyaz Saray’ın 

açıklamayı yetit ettiği görüldü. 

 Türkiye’nin yoğun itirazlarına rağmen ABD’nin YPG unsurlarını silahlandırma 

kararının 16 Mayıs’ta Beyaz Saray’da biraraya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 

ve Trump grüşmesi öncesinde olumsuz bir  gündem maddesi oluşturuyor.   

TCMB’nin swap ihalelerine gelen talep artmaya devam ediyor 

Son dönemde TCMB swap ihalelerine ciddi oranda bir talep geldiğini görüyoruz. Dün 

itibariyle ihaleye gelen talep 10 milyar dolar olurken, 18 Nisan’dan beri (ihalelerin 

başlama tarihi) en yüksek seviyesini gerçekleştirdi. Gelinen noktada TCMB’nin mevcut 

döviz depo büyüklüğü 6,25 milyar dolara ulaştı.  

 Artan talebin en önemli nedeni piyasa faizleri ile swap ihalesi TL faizi arasındaki 

farkın ciddi anlamda açılması. 1 hafta vadeli USDTRY forward faiz oranı ile TCMB 

swap ihalelerindeki TL faizi arasındaki fark en yüksek seviyesine ulaşmış 

durumda. En son PPK toplantısı 26 Mart’ta yapışmış ve Geç Likidite Penceresi 

Faiz Oranı %12,25’e çekilmişti. O tarihten beri ortalamada piyasa faizi ile 

arasındaki fark 1 yüzden puanın üzerinde oluşmakta. Dolayısıyla bu fark TCMB 

swap ihalelerine talebi önemli oranda artırıyor.  

 Faizler arasında bu oranda bir farklılık olması ise offshore’da özellikle TL long 

pozisyonlardaki artışın kendini göstermesi olarak ortaya çıkıyor.   

 Bu durumda TCMB’nin swap ihalelerinde miktarı artırmaları söz konusu olabilir. 

Şu anda 1,25 milyar dolarlık işlemler yapılıyor. Ancak bu durumda artışların net 

rezervler üzerinde olumsuz etkisi tekrar gündeme gelebilir. Bu da ülke risk primi 

açısından olumsuz bir faktör olarak yansıyabilir. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksa - 1Ç17 sonuçlarını 70 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, 4Ç16'da 10,5 milyon TL 

zarar açıklamıştı. Net satışlar 626 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %41 büyüdü. Şirket, 1Ç17'de 132 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 yükseldi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 392 baz puan artarak %21,0 oldu. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %31 azalarak 261 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Aksa Enerji - 1Ç17 sonuçlarını 83 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -

157 milyon TL olan piyasa beklentisinden daha iyidir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 

10.1 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 738 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %2 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi 

olan 713 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç17'de 55 milyon TL FAVÖK açıkladı 

ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 azalış gösterdi. Açıklanan 

FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 62 milyon TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 741 baz puan azalarak %7,5 oldu. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %9 büyüyerek 2,985 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Alarko Holding - Gelirler: 141 milyon TL, FAVÖK: 13 milyon TL, Net Kar: 17 milyon TL. 

Operasyonel olarak 1Ç16 ve 2016 ortalamalarının üzerinde. FAVÖK marjı %9,4. ALARK 

sonuçlarının olumlu algılanacağını düşünüyoruz. (Pozitif) 

Alkim Kimya - 1Ç17 sonuçlarını 13,9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %62 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %15 azaldı. Net 

satışlar 86 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 

büyüdü. Şirket, 1Ç17'de 19 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %33 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 313 baz puan artarak %22,4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel 

bazda yüzde %41 azalarak -12 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Anadolu Isuzu - 1Ç17 sonuçlarını 14,5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 2,1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 164 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 geriledi. Şirket, 1Ç17'de 07 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 düştü. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 185 baz puan azalarak %4,5 oldu. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 artarak 305 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Çuhadaroğlu Metal - 1Ç17 sonuçlarını 4,3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %14 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %62 azaldı. Net 

satışlar 53 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 

büyüdü. Şirket, 1Ç17'de 02 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %41 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 485 baz puan azalarak %4,7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel 

bazda yüzde %14 gerileyerek -32 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Doğuş Otomotiv (SAT, hedef fiyat: 9 TL) - Bugün 1Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler 

Yatırım beklentisi 6 milyon TL, konsensus 12 milyon TL’dir. 

Enka İnşaat - Gelirler: 2.445 milyon TL (beklenti: 3.107 milyon TL), FAVÖK: 589 milyon TL 

(beklenti: 663 milyon TL), Net Kar: 626 milyon TL (beklenti: 495 milyon TL). Gelirler 
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hemen hemen tüm iş segmentlerinde düşüş kaydederken, FAVÖK beklenenden kuvvetli 

kaldı ve FAVÖK marjı %24 olarak gerçekleşerek 1Ç16 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. 

Net kar rakamı ise yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan tek seferlik gelir sayesinde 

beklenenin üzerinde gerçekleşti. Piyasanın ENKAI sonuçlarına ilk etapta yüksek gelen 

kara odaklanarak pozitif reaksiyon vermesini beklemekle birlikte daha sonra düşen 

gelirlerin sorgulanabileceğini düşünüyoruz. (Nötr) 

Halkbank – 1Ç17 sonuçlarını 1.219 milyon TL net kar ile açıkladı ve açıklanan net kar 

rakamı bizim beklentimiz olan 1.021 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.026 milyon 

TL’nin üzerinde gerçekleşti. Beklentiden daha iyi gelen net kar rakamı beklentimizden 

daha yüksek gelen komisyon gelirleri ve ticari işlemler gelirleridir.  Kredilerde büyüme 

%6 olarak kaydedilirken, TL krediler %7 büyüdü ve YP krediler ise, ABD doları bazında, 

%1 büyüdü. Net faiz marjı 18 baz puan iyileşti. Bu iyileşmenin altında yatan en büyük 

sebepler enflasyon endeksli menkul değerlerden elde edilen gelirlerden (1Ç17: 513 

milyon TL, 4Ç16: 181 milyon TL) ve düşük maliyetli kamu mevduatından 

kaynaklanmaktadır. Halkbank’ın özsermaye karlılığı ise %22 olarak gerçekleşti. 

İzmir Demir Çelik - 1Ç17 sonuçlarını 2,6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 31,4 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 704 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 arttı. Şirket, 1Ç17'de 71 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 

yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 83 baz puan artarak 

%10,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 gerileyerek 868 milyon TL 

olarak gerçekleştir. 

Migros (TUT, hedef fiyat: 25 TL) - 1Ç17’de 907 milyon TL net kâr açıkladı. Kipa satın 

alması sonrası 1,07 milyar TL seviyesinde gerçekleşen tek seferlik negatif şerefiye etkisini 

göz ardı edersek, şirket beklentiler dahilinde 163 milyon TL net zarar açıkladı. (Tacirler -

159 milyon TL, konsensus -150 milyon TL). Net satışlar 3.114 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 yükseldi. %21 organik büyüme 

gerçekleşirken, Kipa’nın Mart ayında konsolide edilmesiyle 186 milyon TL ek ciro 

yaratıldı. Mağaza sayısı ise %24 yıllık artışla 1.794 seviyesine yükseldi. Açıklanan 134 

milyon TL FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 139 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 86 baz puan azalarak %4,3 oldu. 

Kipa etkisi arındırıldığında 60 baz puan daha yüksek FAVÖK marjı gerçekleşebilirdi. 

Migros’un brüt marjında daralma Kipa etkisi ve rekabetçi fiyatla etkisiyle yıllık 110 baz 

puan daraldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %36 yükselerek 2,451 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -1.829 milyon TL (1Ç16: -1.286 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%15,6 (1Ç16: -%13,2) 

olarak kaydedildi. Migros 2017 yıl sonu beklentilerini korudu. Şirket Kipa dahil %30-35 

ciro büyümesi, %5-5,5 seviyesinde FAVÖK marjı ve 120-150 mağaza açılışı tahmin 

etmeye devam ediyor. Migros AL tavsiyesi verdiğimiz 16 Kasım’dan bu yana %43 

yükselirken, BIST-100 endeksinin %9 üzerinde performans gösterdi. Kipa satın alımı 

sonrasında Migros’ta beklenen iyileşmenin fiyatlandığını düşünüyoruz. Migros 

tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. Değerlememizde tek seferlik yaratılan gelir etkisi dışında 

değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. 

Orge Elektrik - Gelirler: 23 milyon TL, FAVÖK: 8,4 milyon TL, Net Kar: 7,6 milyon TL. 

Yüksek seyreden gelir büyümesini normalize olduğunu görüyoruz. Operasyonel olarak 

kuvvetli kalmaya devam ediyor. FAVÖK marjı %37 ile 2016 yılı seviyelerinin üzerinde. 

ORGE’nin yükseliş momentumunun devam etmesini beklemekle birlikte olası kar 
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realizasyonlarının olabileceğini düşünüyoruz. Olası satışlar görüldüğünde makul teknik 

seviyelerden alım düşünebilir. (Sınırlı pozitif) 

Sabancı Holding - 1Ç17 konsolide sonuçlarını 669 milyon TL net kar ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %5 artış gösterirken, piyasa beklentisi olan 634 

milyon TL ile uyumlu olarak gerçekleşti.  Kombine satışlar %9 büyüme kaydederken, 

kombine faaliyet karı %12 büyüdü. Kombine faaliyet karı artışındaki en büyük etken 

bankacılık segmentindeki faaliyet karı büyümesidir. Dün kapanış fiyatı olan 10,75 TL’ye 

göre Sabancı Holding cari net aktif değerine göre %36 iskontolu işlem görmektedir. 

Sarkuysan - 1Ç17 sonuçlarını 14,0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %182 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1 arttı. Net satışlar 

1.014 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 arttı. 

Şirket, 1Ç17'de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %17 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 79 baz 

puan azalarak %3,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %23 yükselerek 675 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 784 milyon TL (1Ç16: 551 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %24,3 (1Ç16: %20,1) 

olarak kaydedildi. 

Tofaş (TUT, hedef fiyat 28TL) - 1Ç17 sonuçlarını 262 milyon TL net kar ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı, 250 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur, Tacirler 

Yatırım beklentisi 293 milyon TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. FAVÖK ve net satışlarda 

%50’nin üzerinde görülen yıllık artışlara rağmen net kar rakamı, yıllık bazda sadece yüzde 

%9 arttı. Ertelenmiş vergi gelirindeki düşüş ve finansal giderlerin artması net kardaki 

büyümeyi sınırladı. Net satışlar 4,098 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %51 yükseldi. İhracat satışları %70 yıllık 3.228 milyon TL seviyesine 

yükselirken, yurtiçi satışlar hacimlerdeki daralmayla beraber sadece %9 büyüdü. EUR 

bazlı ihracat gelirlerinde yükseliş ve ortalama fiyatlarda TL bazında artış satış büyümesini 

destekledi. FAVÖK marjı %10,5 seviyesinde geçen seneki yüksek baz etkisine rağmen 

yatay gerçekleşti. FAVÖK marjının önümüzdeki çeyreklerde normalize olmasını 

bekliyoruz. 

Tofaş yönetimi 2017 toplam hacim beklentisini 440-455 bin seviyesinden 410-450 bin 

seviyesine çekti. Yurtiçi hafif araç pazarı tahmin 10-20 bin adet yükselişle 880- 900 

bandına yükseltirken, yurtiçi satış hacim beklentisini 5bin adet yükselişle 110-120bin adet 

bandına artırdı. İhracat hacimleri ise 10 bin azalışla 300-330 bin adet seviyesine geriledi. 

Üretim rakamı 400-440 bin adet seviyesine revize edildi. FAVÖK marjı beklentiler 

üzerinde gerçekleşmesine rağmen, 2017 beklentilerinde aşağı revizyon hissede kısa 

vadeli baskı yaratabilir.  

Ülker Bisküvi - 1Ç17 sonuçlarını 99 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 79 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 77 milyon TL bizim beklentimizin 

üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %13 azaldı. Net satışlar 1.232 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 yükseldi. 

Yurtdışı gelirler %35 yükselirken, yurtiçi gelirler %12 yıllık arttı. Yurtdışı satışlar 400 puan 

artışla cironun %33,5’ine denk geldi. Toplam hacimler %5,6 yükseldi. Bisküvi satışları %30 

yıllık yükselirken, çikolata satışları %13 yükseldi. Şirket 1Ç17'de 176 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 yükseldi. Açıklanan 

FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 148 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK 
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marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 51 baz puan artarak %14,3 oldu. Şirketin 

net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 yükselerek 703 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Vakıfbank - Bugün 1Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım beklentisi 1.016 milyon 

TL, konsensus 1.027 milyon TL’dir. 

Cam Sektörü - Şişecam Grubu şirketlerinde Kristal-IS sendikası 24 Mayıs’tan itibaren 

greve başlama kararı aldı. Grev Şişecam grubundaki cam fabrikalarını kapsıyor. Taraflar 

görüşmelere devam ediyor.          
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün güçlü alımların olduğu BİST-100 endeksi günü %1,6 değer kazanarak 95.323 

seviyesinden kapattı. Alımların ise genele yayıldığı görüldü. 

Hisse senedi piyasasındaki güçlü alımlar ise gerek faiz cephesinde gerekse kur 

cephesinde görülmesi. Tahvil piyasasındaki satışların devam ettiği ve 10 yıllık tahvil 

faizinin %10,5’lara yaklaştığı görülürken, TL tarafında satışların özellikle akşam 

saatlerinde hızlandığı ve USD/TL’nin 3,62 seviyelerine doğru hareket ettiği görüldü. 

Sabah başlayan satışların arkasında özellikle gelişmekte olan ülke kurlarında Dolar’a 

karşı yaşanan geri çekilmenin etkisi oldukça büyüktü. Ancak akşam saatlerinde ABD 

Başkanı Trump’ın Suriye’de YPG’ye ağır silah temininde bulunulmasına onay 

verdiğinin açıklanması Türkiye-ABD ilişikleri anlamında sıkıntıyı tekrar gündeme 

taşırken kur tarafında önemli bir baskı nedeni oluşturdu.  

Veri takviminde gerek yurtiçi gerekse yurtdışı tarafta oldukça sakin bir gün olduğu 

görülüyor. Bugün BİST-100’de açılışta %1’lere yakın bir değer kaybıyla başlanmasını 

ve gün boyunca da satıcılı bir seyir izlenmesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 95.889, 96.456 ve 97.564 dirençlerini ve 94.215, 93.107 ve 92.541 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dolar endeksinin 50 haftalık hareketli otalaması üzerinde tutunması ve MSCI Gelişmekte 

Olan Ülke Kur Endeksi’ndeki zayıflama belirtileri ile birlikte gelişmekte olan ülke para 

birimlerinin satış baskısına maruz kaldığı görülüyor. Küresel olumsuz koşulların yanı sıra, 

Türkiye’nin sert itirazlarına rağmen ABD’nin Suriye’deki Kürt güçlerine silah yardımı 

yapma girişimi, güne yurt içi tarafta olumsuz bir veri akışı ile başlamamıza neden oldu. 

Dün, sabah bültenimizde öngördüğümüz üzere 3,60 seviyesi üzerine yükselen USDTRY 

paritesi, yukarıda bahsettiğimiz olumsuz gelişmelerin de etkisi ile birlikte 20 günlük 

hareketli otalamasını yukarı yönlü kırarak yükselişini 3,62 seviyesi üzerine taşıdı. Bu 

noktada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunuyor: 1)Yurt içi yerleşiklerin 

DTH’nın Ocak ortasından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını ve geçtiğimiz yılın rekor 

seviyesine yükseldiğini (Ocak ortasından bu yana toplam artış 17,5 milyar$ civarında – 

kur etkisinden arındırılmış)  önceki bültenlerimizde de belirtmiştik. Bu durum, 3,50 – 3,60 

bandından döviz toplayan yurt içi yerleşiklerin, USDTRY paritesindeki yükselişlerde kar 

realizasyonu yapabilecekleri şeklinde algılanabilir. TL’deki değer kaybının sürmesi, yurt içi 

yerleşiklerin kurda satış pozisyonuna geçmelerine neden olabilir. 2) Son dönemde TCMB 

swap ihalelerine ciddi oranda bir talep geldiğini görüyoruz. Artan talebin en önemli 

nedeni piyasa faizleri ile swap ihalesi TL faizin arasındaki farkın ciddi anlamda açılması. 

Dolayısıyla bu fark TCMB swap ihalelerine talebi önemli oranda artırıyor. Bu durumda 

TCMB’nin swap ihalelerinde miktarı artırmasına neden olabilir. Bu durum da, USDTRY 

paritesinin geri çekilmesine yardımcı olacaktır. Bu iki temel etken, USDTRY paritenin kısa 

vadede 3,63 – 3,66 seviyeleri arasında sıkışık bir seyir izlemesine neden olabilir. Bugünkü 

gidişat açısından ise, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alımı işaret ettiği kurun 3,63 

seviyesini geçememesi durumunda aşağı yönlü bir düzeltme yapmasını ve dünkü 

kazançlarının bir kısmını geri amasını beklemekteyiz. Kurdaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6170 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,6182 seviyesi direnç, 3,6096 seviyesi ise destek konumunda. 

3,6182 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6308, 

3,6096 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,6000. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinin Pazartesi günkü sert düşüş hareketinin 

ardından bir bayrak formasyonu oluşturmakta oluğunu ve bir devamlılık formasyonu 

olan bayrak formasyonun çalışması durumunda paritenin düşüş hareketine devam 

ederek 1,0 seviyesi altına gerileyebileceğini ifade etmiştik. Emmanuel Macron’un 

zaferinin fiyatların içerisinde hali hazırda yer alıyor olası ile birlikte euro üzerinde oluşan 

satış baskısı ve dolar endeksindeki toparlanma dün paritenin 1,09 seviyesi altına 

gerilemesine neden oldu. dolar endeksinin 50 haftalık hareketli ortalaması üzerinde 

tutunması ile birlikte EURUSD paritesindeki kısa vadeli yükseliş hareketinin sonuna 

yaklaşıldığını düşünüyoruz. Paritede 1,10 seviyesi üzerinde bir hareketin teknik olarak zor 

oluğunu ve mevcut seviyelerden- orta vadeli satış fırsatları oluşabileceğini 

düşünmekteyiz. Bugün öğle saatlerinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin 

açıklamalarını takip ediyor olacağız. Ayrıca, akşam saatlerinde FOMC üyelerinin 

gerçekleştireceği konuşmalar da yakından izlenecek. Paritedeki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0892 seviyesinden işlem görmekte olan 

EURUSD paritesinde, 1,0856 seviyesi destek, 1,0900 seviyesi ise direnç konumunda. 

Paritede 1,0900 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 

1,0932, 1,0856 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1,0818. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte dünü zayıf bir şekilde geçiren altın, piyasalardaki 

volatilite ve oynaklık endekslerindeki sert düşüş ile birlikte 1230 seviyesi altındaki seyrini 

koruyor. Bu sabah saatleri itibariyle 1220 seviyesinin hemen üzerinde hareket etmekte 

olan atın fiyatlarının, kayıplarının bir kısmını geri almış olduğu görülüyor. Kısa vadeli 

teknik göstergelerin yükseliş hareketlerini işaret etmeyi sürdürdüğü altında, mevcut 

yükseliş çabasının bugün içerisinde etkisini hissettirmesi ve altının 1225 seviyesi üzerine 

doğru yükseliş geçmesi beklenebilir. Ancak, dolar endeksinde son 1 aydır görülen sert 

düşüş hareketine rağmen, küresel piyasalarda yüksek seyretmekte olan risk iştahı 

nedeniyle sert satış baskılarına maruz kalan altın fiyatlarında satış döneminin bittiğini 

söylemek için henüz erken. Zira, dolar endeksinin yeni yeni toparlanmaya başlıyor oluşu, 

altının bir de dolar endeksindeki yükselişten zarar görebileceğini ve düşüşünü dolar 

endeksi kaynaklı devam ettirebileceğini işaret ediyor Bu noktada altının kısa vadede 1200 

seviyesini hedef alması beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1222,28 işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1220 

seviyesi destek, 1225 seviyesi ise direnç konumunda. 1225 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1230, 1220 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1216. 

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 2,397 -%0.1 %0.2 %1.7 %10.6 %7.1

DAX 12,749 %0.4 %1.9 %4.5 %19.9 %11.0

FTSE 7,342 %0.6 %1.3 -%0.1 %7.5 %2.8

Nikkei 19,843 %0.1 %3.5 %5.7 %14.6 %4.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95,323 %1.6 %1.0 %4.5 %24.8 %22.0

Çin 3,081 %0.3 -%1.5 -%5.5 -%2.6 -%0.5

Hindistan 29,933 %0.8 %0.9 %2.0 %9.6 %13.3

Endonezya 5,697 -%0.1 %0.7 %0.8 %4.4 %7.4

Rusya 2,002 %0.2 -%0.5 -%0.9 %1.8 -%10.3

Brezilya 66,278 %1.1 -%0.7 %2.5 %8.3 %10.0

Meksika 49,939 %0.9 %0.7 %0.8 %10.4 %9.4

Güney Afrika 54,173 %0.9 %0.5 %1.9 %5.2 %6.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %1.9 -%5.9 -%29.1 -%30.7 -%29.1

EM VIX 16 %0.2 %7.3 -%10.9 -%30.0 -%27.3

MOVE 55 -%0.3 -%8.5 -%19.4 -%27.7 -%22.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6239 %1.1 %2.7 -%2.8 %12.9 %2.8

Brezilya 3.1903 -%0.3 %1.2 %1.9 -%1.1 -%1.8

Güney Afrika 13.6282 %0.0 %2.1 -%2.3 %1.4 -%0.8

Çin 6.9074 %0.0 %0.2 %0.1 %1.7 -%0.5

Hindistan 64.6263 %0.5 %0.6 %0.1 -%2.7 -%4.9

Endonezya 13350 %0.3 %0.3 %0.5 %1.9 -%0.9

CDS *

Türkiye 206.2 0.8 3.6 -34.1 -20.8 -1.7

Brezilya 213.5 -1.1 1.0 -9.4 -38.9 69.6

Güney Afrika 197.5 1.6 8.1 a.d. -28.7 a.d.

Endonezya 124.4 -0.8 0.4 -6.5 -20.9 32.3

Rusya 157.3 0.1 7.8 -24.7 -45.4 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.1 0.8 -0.4 0.0 -0.8

Brezilya %10.2 0.0 -0.1 a.d. -1.4 a.d.

Güney Afrika %8.8 0.1 0.1 -0.2 0.0 -0.1

Hindistan %6.9 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4

Endonezya %7.1 0.0 0.1 0.0 -0.2 -0.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 0.07 0.78 -0.15 0.20 -0.60

Brezilya %4.8 0.03 0.16 0.06 -0.02 -0.72

Güney Afrika %4.6 0.02 -0.02 -0.38 0.43 -0.30

Endonezya %3.9 0.02 0.06 -0.06 0.26 -0.47

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 48.73 -%1.2 -%3.4 -%13.0 %5.1 -%14.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 45.88 -%1.2 -%3.7 -%13.6 %1.3 -%14.6

Altın - USD / oz 1216.1 -%0.9 -%3.3 -%2.8 -%4.5 %5.6

Gümüş - USD / t oz. 16.008 -%1.2 -%4.5 -%10.6 -%12.9 %0.1

Commodity Bureau Index 422.07 -%1.2 -%1.3 -%0.5 %2.9 -%0.2

* 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. 

 


