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Piyasa Yorumu 

Dün beklentilerin aksine güçlü ivmesini koruyan BİST-100 endeksi 

günü %1’e yakın bir yükselişle TL bazında rekor seviyeyi işaret eden 

96,164 seviyesinden kapattı. Alımların genele yayılmaya devam ettiği 

görüldü.  

Bugün itibariyle veri akışında gerek yurtiçi gerekse yurtdışında 

piyasaları önemli derecede etkileyebilecek bir gündem maddesi 

görülmüyor. Türkiye saatiyle 10:00 gelecek olan nisan ayı cari 

işlemler verisi sonrasında gün içerisinde kritik ABD toplantıları ve 

bugün yapılması planlanan EKK ile ilgili haber akışlarının takip 

edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Yurtiçinde dün itibariyle şirketlerin 1Ç sonuçlarının son günü olması 

nedeniyle önümüzdeki dönemde daha hisse bazlı hareketleri görme 

ihtimalimizi yüksek görüyoruz.  

Sabah itibariyle TL tarafında Dolar karşısında 3,59’lara yakın seviyeler 

ile baskının devam ettiğini görüyoruz. Avrupa piyasalarında ise güne 

hafif alıcılı bir seyirle başlamasını fakat gelinen seviye itibariyle 

günün ilerleyen saatlerinde kar realizasyonu gelmesini bekliyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 96.603, 97.011 ve 97.828 

dirençlerini ve 95.377, 94.560 ve 94.152 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 TCMB bugün Mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Türk Havayolları – Nisan ayı trafik verilerini açıkladı. 

 İlk çeyrek sonuçlarını açıklayan şirketler: Anadolu Cam, Anel 

Elektrik, Ayen Enerji, Çelebi, Ege Endüstri, Gübre Fabrikaları, 

Karsan, Katmerciler, Odaş Elektrik, Pegasus, Polisan Holding, 

Selçuk Ecza, Sinpaş GYO, Soda Sanayi, Şekerbank, Şişecam, 

Trakya Cam, Türk Havayolları, Türk Tuborg, Uşak Seramik, 

Vakıfbank, Yataş, Yazıcılar 

 

 
 

 
 

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 Mayıs Ayı Beklenti Anketi

                  Şubat Ayı İstihdam Verileri

                  Nisan Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi

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 96,194 %0.9 %2.5

BIST-30 118,502 %1.0 %2.7

Banka 163,491 %0.7 %1.6

Sanayi 102,339 %0.5 %3.3

Hizmet 60,608 %2.0 %3.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.94 11.96 11.77

2 yıllık bono faizi 11.41 11.45 11.30

10 yıllık bono faizi 10.61 10.57 10.38

Kur

USD/TL 3.60 %1.9 -%3.4

EUR/TL 3.91 %1.5 -%0.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 %1.7 -%2.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 201 201 185

Ortalama işlem hacmi * 1.75 1.59 1.44

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.4x 8.0x

PD/DD 1.10x 1.19x 1.06x

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

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.8x

Kar büyümesi %13.5 %20.9 %18.7

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 

TCMB bugün Mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak  

Verilere ilişkin olarak kurum beklentimiz cari işlemler dengesinin aylık 3 milyar dolar kadar 

açık vermesi yönünde. Piyasa beklentisinin ise 3,2 milyar dolar oldupu görülüyor. 

Beklentilerimiz doğrtulusunda gelen bir cari işlemler açığı olması durumunda 12 aylık açığın 

bir önceki ay 33,7 milyar dolar olan seviyesinden 33 milyar dolar’a gerilediği görülebilir. 

Sözkonusu seviye GSYH’nin %4’üne karşılık gelmekte.  

 Verinin önemli bir piyasa etkisinin olması beklenmiyor.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Cam - 1Ç17 sonuçlarını 41 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 26 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %84 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %8 arttı. Net satışlar 514 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 yükseldi. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 469 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 

1Ç17'de 109 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %83 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 92 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 395 baz puan 

artarak %21 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 yükselerek 979 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Enerji verimlilik yatırımları ve yükselen kapasite kullanım oranı 

neticesinde Anadolu Cam’ın karlılığında olumlu bir trend gözlenmekte. 

Anel Elektrik - 1Ç17 sonuçlarını 18 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %324 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %54 azaldı. Net 

satışlar 205 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 

büyüdü. Şirket, 1Ç17'de 10 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %32 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 454 baz puan azalarak %4,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %9 azalarak 202 milyon TL olarak gerçekleşti.   

Ayen Enerji - 1Ç17 sonuçlarını 27 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 112 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 arttı. Şirket, 1Ç17'de 33 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 gerileme gösterdi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 821 baz puan azalarak %30 oldu. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %19 büyüyerek 1.468 milyon TL olarak 

gerçekleşti.  

Çelebi - 1Ç17 sonuçlarını 0,2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1,3 

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

yüzde %95 azaldı. Şirket, 4Ç16'da 5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 181,6 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 yükseldi. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 179 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 

1Ç17'de 21 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %9 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 20 milyon TL ile 

uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 9 baz puan 

Mart ayı cari işlemler açığı 

beklentimiz 3 milyar dolar 

(piyasa beklentisi 3,2 

milyar dolar).  
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artarak %12 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 yükselerek 252 milyon TL 

olarak gerçekleşti. 

Ege Endüstri - 1Ç17 sonuçlarını 30 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %43 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 azaldı. Net 

satışlar 75 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 

geriledi. Şirket, 1Ç17'de 25 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %4 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

27 baz puan azalarak %33,4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %3 

yükselerek -134 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Gübre Fabrikaları - 1Ç17 sonuçlarını 11 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 18 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %65 azaldı. Şirket, 4Ç16'da 51 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1.116 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 yükseldi. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1.116 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 1Ç17'de 34 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %48 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 78 

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

351 baz puan azalarak %3,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %26 düşerek 

573 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 277 milyon TL (1Ç16: 281 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %9,3 (1Ç16: 

%9,4) olarak kaydedildi. Şirketin net kara geçmesini olumlu bulmakla birlikte, marjların 

daralmaya devam etmesi ve beklentilerin altında kalması nedeniyle satış baskısıyla 

karşılaşmasını bekliyoruz. 

Karsan - 1Ç17 sonuçlarını 16,5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 25,6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 76 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 düştü. Şirket, 1Ç17'de 02 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 yükseldi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 194 baz puan artarak %2,7 oldu. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 1.043 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Katmerciler - 1Ç17 sonuçlarını 2,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda aynı kalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %209 arttı. Net satışlar 37 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 geriledi. 

Şirket, 1Ç17'de 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %67 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1444 baz 

puan artarak %30,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 yükselerek 188 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 201 milyon TL (1Ç16: 127 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %143,9 (1Ç16: %39,9) 

olarak kaydedildi. 

Odaş Elektrik – İlk çeyrekte 13,3 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı 

döneminde 10,7 milyon TL net kar açıklamıştı. Bu dönemde FAVÖK yıllık bazda %4 

büyüyerek 14 milyon TL oldu. FAVÖK marjı ise %9,5 oldu (1Ç16: %10,5). Net satışlar %14 

arttı ve 146 milyon TL oldu. Odaş Elektrik, 1Ç17’de 26 milyon TL net finansal gider 

kaydetti (1Ç16: +2 milyon TL). Kaydedilen kambiyo zararı 22 milyon TL’ydi. Net borç 

çeyreksel bazda %23 artarak 531 milyon TL oldu.  
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Pegasus - 1Ç17 sonuçlarını 203 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -147 

milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 

190 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 886 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %28 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa 

beklentisi olan 860 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa 

beklentisi olan -141 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %19 yükselerek 2354 milyon TL olarak gerçekleşti. Pegasus’un 1Ç17 net zarar 

rakamı piyasa beklentisinin üzerinde olmakla birlikte FAVÖK rakamı piyasa beklentisiyle 

uyumlu olarak gerçekleşmiştir. 

Polisan Holding - 1Ç17 sonuçlarını 16,2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %764 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %96 azaldı. Net 

satışlar 163 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 

yükseldi. Şirket, 1Ç17'de 27 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %107 arttı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

426 baz puan artarak %16,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %24 

büyüyerek 129 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 191 milyon TL 

(1Ç16: 372 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%36,2 (1Ç16: %107,8) olarak kaydedildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Selçuk Ecza Deposu - 1Ç17 sonuçlarını 106 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 82 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %21 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %192 arttı. Net satışlar 2.675 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 yükseldi. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2.458 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket, 1Ç17'de 108 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %21 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 89 milyon 

TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 11 baz 

puan azalarak %4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %50 düşerek 

-83 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1.436 milyon TL (1Ç16: 

1.238 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15,7 

(1Ç16: %15,8) olarak kaydedildi. 

Sinpaş GYO - 1Ç17 sonuçlarını 47 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 0,1 milyon TL zarar açıklamıştı. 

Soda Sanayii - 1Ç17 sonuçlarını 168 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 190 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %93 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %32 azaldı. Net satışlar 559 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 yükseldi. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 547 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 

1Ç17'de 162 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %38 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 156 milyon TL ile 

uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 438 baz puan 

artarak %29 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak -618 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Şekerbank – İlk çeyrekte 25 milyon TL net kar açıkladı. Kar rakamı, çeyreksel bazda %65 

daralmayı, yıllık bazda %133 büyümeyi işaret ediyor. Çeyreksel bazdaki daralma, azalan 

diğer gelirler ve daha yüksek seyreden alım-satım kayıplarından kaynaklandı. 
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Şişe Cam - 1Ç17 sonuçlarını 337 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

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

yüzde %164 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 arttı. Net satışlar 2568 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 yükseldi. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2456 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 

1Ç17'de 614 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %58 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 535 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 317 baz puan 

artarak %24 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 2466 milyon TL 

olarak gerçekleşti. TL’deki zayıflama, enerji verimlilik yatırımları ve Rusya’da yaşanan 

karlılık artışları Şişecam’ın 1Ç17 sonuçlarını olumlu yönde etkilemiş gözüküyor. 

Trakya Cam - 1Ç17 sonuçlarını 115 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 78 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %77 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %21 arttı. Net satışlar 956 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 yükseldi. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 911 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 

1Ç17'de 204 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %95 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 170,1 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 467 baz puan 

artarak %21 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 yükselerek 1155 milyon 

TL olarak gerçekleşti. Fiyat artışları ve yükselen kapasite kullanım oranı Trakya Cam’ın 

karlılığını 4Ç17’de olumlu yönde etkilemiştir. 

Uşak Seramik - 1Ç17 sonuçlarını 1,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %36 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %67 azaldı. Net 

satışlar 58 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 

yükseldi. Şirket, 1Ç17'de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %16 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 13 baz puan artarak %20,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 

azalarak 186 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 112 milyon TL (1Ç16: 

148 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48,6 

(1Ç16: %73,1) olarak kaydedildi.    

Türk Havayolları – Nisan ayı trafik verilerini açıkladı. Nisan ayında toplam yolcu sayısı 

%8,1 artış ile 5,60 milyon olurken, iç hatlar %3,6 artış ile 2,39 milyon, dış hatlar %11,7 

büyüme ile 3,21 milyon olarak gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı 590 baz puan 

iyileşme ile %79,3 oldu. Doluluk oranı, iç hatlarda 18 baz puan düşüşle %84,4 olurken, dış 

hatlarda 677 baz puan iyileşme ile %78,5 oldu. 

Türk Tuborg- 1Ç17 sonuçlarını 56 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %50 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1 arttı. Net satışlar 

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

yükseldi. Şirket, 1Ç17'de 77 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %20 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 5 baz puan azalarak %33,9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde 

%10 düşerek -418 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Vakıfbank – 1Ç17 sonuçlarını 1.225 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı beklentimiz olan 1.016 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.027 milyon TL’nin 

üzerinde gerçekleşti. Beklentilerden daha yüksek gelen net faiz geliri ve de diğer gelirler 
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kalemi net karın beklentiler üzerinde gerçekleşmesinde önemli rol oynadı. Vakıfbank’ın 

net faiz marjı 1Ç17’de çeyreksel bazda 64 baz puan arttı. Bu artışın altında yatan iki 

önemli sebep mevcuttur. Bunlardan birincisi TL çekirdek spreadlerdeki 30 baz puan artış 

ve diğer ise enflasyona endeksli menkul değerlerden elde edilen yüksek gelirdir (1Ç17: 

593 milyon TL, 4Q16: 179 milyon TL). Diğer gelirler kalemi altında kaydedilen karşılık 

iptalleri ise 331 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, 4Ç16’da bu değer 105 milyon TL 

olarak kaydedildi. Özsermaye karlılığı %24,5 olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki 

çeyrekte %16,5 olarak kaydedilmişti. 

Yataş - 1Ç17 sonuçlarını 6,7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 5,0 

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

yüzde %151 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 arttı. Net satışlar 152 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 yükseldi. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 147 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 

1Ç17'de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %110 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 14 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 256 baz puan 

artarak %10,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 düşerek 63 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 55 milyon TL (1Ç16: 72 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %9,9 (1Ç16: %19,9) olarak 

kaydedildi.      

Yazıcılar Holding - 1Ç17 sonuçlarını 253 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 4,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 693 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 düştü. Şirket, 1Ç17'de 99 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 

yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 456 baz puan artarak 

%14,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 3.502 milyon TL olarak 

gerçekleşti. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün beklentilerin aksine güçlü ivmesini koruyan BİST-100 endeksi günü %1’e yakın 

bir yükselişle TL bazında rekor seviyeyi işaret eden 96,164 seviyesinden kapattı. 

Alımların genele yayılmaya devam ettiği görüldü.  

Bugün itibariyle veri akışında gerek yurtiçi gerekse yurtdışında piyasaları önemli 

derecede etkileyebilecek bir gündem maddesi görülmüyor. Türkiye saatiyle 10:00 

gelecek olan nisan ayı cari işlemler verisi sonrasında gün içerisinde kritik ABD 

toplantıları ve bugün yapılması planlanan EKK ile ilgili haber akışlarının takip edilmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. 

Yurtiçinde dün itibariyle şirketlerin 1Ç sonuçlarının son günü olması nedeniyle 

önümüzdeki dönemde daha hisse bazlı hareketleri görme ihtimalimizi yüksek 

görüyoruz.  

Sabah itibariyle TL tarafında Dolar karşısında 3,59’lara yakın seviyeler ile baskının 

devam ettiğini görüyoruz. Avrupa piyasalarında ise güne hafif alıcılı bir seyirle 

başlamasını fakat gelinen seviye itibariyle günün ilerleyen saatlerinde kar 

realizasyonu gelmesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 96.603, 97.011 ve 

97.828 dirençlerini ve 95.377, 94.560 ve 94.152 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alımı işaret ettiği kurun 

3,63 seviyesini geçememesi durumunda aşağı yönlü bir düzeltme yapmasını ve 

kazançlarının bir kısmını geri vermesini beklediğimizi ifade etmiştik. Dün 3,63 seviyesini 

aşamayan USDTRY paritesi, sert satış baskılarına maruz kalarak 3,58’li seviyelere kadar 

geriledi. Türkiye’nin sert itirazlarına rağmen ABD’nin Suriye’deki Kürt güçlerine ağır silah 

yardımı yapma haberi sonrasında kurda oluşan sert yükseliş, haberin etkisinin yitirilmesi 

ile birlikte tamamen geri verildi. Bu sabah saatleri itibariyle 3,58 seviyesi civarında hareket 

eden kurda, 4 saatlik grafikte bir ters flama formasyonu oluştuğunu görmekteyiz. Bir 

devamlılık formasyonu olan ters flama formasyonu bize, kurun, dünkü sert düşüş 

hareketini bir süre daha devam ettirebileceğini işaret ediyor. Bu noktada kurun bugün 

içerisinde düşüş hareketini sürdürmesini ve 3,55 seviyesine kadar gerilemesini 

bekleyebiliriz. Ancak, dolar endeksindeki canlanma ve gelişmekte olan ülke para 

birimlerindeki rallinin sona ermesi ile birlikte, kurdaki 3,60 seviyesi altındaki seyrin kalıcı 

olmayacağını düşünmekteyiz. Dolayısı ile kurun bugün 3,55’lere doğru geri 

çekilebileceğini, ancak kısa vadede yeniden 3,60 seviyesi üzerine yükselebileceğini 

düşünmekteyiz. Ancak burada iki önemli noktaya dikkat edilmesi gerekiyor: 1) 3,50 – 3,60 

bandından döviz toplayan yurt içi yerleşiklerin, USDTRY paritesindeki yükselişlerde kar 

realizasyonu yapmasını olası görüyoruz (2016’da DTH’larda görülen erimenin tamamı 

geri alınmış durumda. Yaklaşık 18 milyar dolarlık – kur etkisinden arındırılmış – yurt içi 

yerleşik talebi bulunuyor). 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. Bugün saat 11:00’da Türkiye Mart Ayı 

Ödemeler Dengesi İstatistikleri verisi açıklanacak. Şubat ayında 2,53 milyar dolar olarak 

gerçekleşen cari işlemler açığının bu dönem -3,2B olması bekleniyor. Kurum olarak cari 

işlemler açığının 3 milyar dolar olmasını beklemekteyiz. Kurdaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5865 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,5900 seviyesi direnç, 3,5800 seviyesi ise destek konumunda. 

3,5900 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6000, 

3,5800 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,5701. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, dün Hollanda parlamentosunda 

yaptığı açılış konulmasında, bölge ekonomisinin güçlenmekte olduğunu söylemekle 

birlikte, AMB'nin teşvik programının henüz işini bitirmediğini belirtti. Avrupa 

ekonomisindeki ekonomik toparlanmanın, kırılgan ve istikrarsız konumundan evrilerek 

çok daha güçlü bir konuma geldiğini belirten Draghi, yine de başarıyı ilan etmek için çok 

erken olduğunu belirtti. Draghi, "Gelmekte olan veriler, Euro Bölgesi ekonomisindeki 

çevrimsel toparlanmanın artan bir şekilde sağlam hale geldiğini ve aşağı yönlü risklerin 

daha da azaldığını teyit etmekte," dedi ve "Ancak mevcut enflasyon baskıları 

durgunluğunu sürdürüyor ve henüz ikna edici bir yukarı trend göstermiyor" 

değerlendirmesinde bulundu. Draghi’nin, parasal teşviki bitirmeye yönelik temkinli 

tutumu, dolar karşısında hali hazırda değer kaybetmekte olan euronun düşüş hareketine 

katkıda bulundu. Dolar endeksinin 50 haftalık hareketli ortalaması üzerinde tutunması ile 

birlikte EURUSD paritesindeki kısa vadeli yükseliş hareketinin gücünü yitirdiğini 

görüyoruz. Paritede 1,10 seviyesi üzerinde bir hareketin teknik olarak zor oluğunu ve 

mevcut seviyelerden- orta vadeli satış fırsatları oluşabileceğini düşünmekteyiz. Teknik 

göstergelerin satış yönlü hareketleri işaret etmeye devam ettiği EURUSD paritesindeki 

mevcut düşüşün kısa vadede devam etmesi ve paritenin kısa vadede ilk etapta 1,07’li 

seviyelere gerilemesi beklenebilir. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,0866 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 

Dün sabahki bültenimizde, sabah saatleri itibariyle 1220 seviyesinin hemen üzerinde 

hareket eden altında, kısa vadeli teknik göstergelerin yükseliş hareketlerini işaret etmeyi 

sürdürdüğünü ve fiyatların gün içerisinde 1225 seviyesine doğru yükselebileceğini 

belirtmiştik. Öngördüğümüz yükselişi gerçekleştirerek dün 1225 seviyesine kadar 

yükselen altın, bu seviyeye aşamayarak yeniden 1220 seviyesine doğru geri çekildi. Dolar 

endeksindeki yükselişin devam etmesi ile birlikte satıcılı seyrini sürdürmekte olan altın, 

piyasalardaki volatilite ve oynaklık endekslerindeki sert düşüş ile birlikte bu sabah saatleri 

itibariyle 1220 seviyesi etrafında hareket ediyor.  Fed başkanlarından gelen şahin 

açıklamalar da altın fiyatlarındaki gerilemeyi besliyor. Bu noktada, 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 

1220,62 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) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Mayıs 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   11 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,400 %0.1 %0.5 %1.9 %10.9 %7.2

DAX 12,757 %0.1 %1.8 %5.1 %19.6 %11.1

FTSE 7,385 %0.6 %2.1 %0.3 %9.7 %3.4

Nikkei 19,900 %0.3 %3.3 %6.4 %14.8 %4.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 96,194 %0.9 %2.5 %5.8 %28.0 %23.1

Çin 3,053 -%0.4 -%2.8 -%7.5 -%4.9 -%2.0

Hindistan 30,248 %0.2 %0.6 %1.8 %13.0 %13.9

Endonezya 5,653 -%0.8 %0.1 %0.4 %8.0 %6.7

Rusya 2,028 %1.3 %0.6 %2.5 -%0.2 -%9.2

Brezilya 67,350 %1.6 %1.9 %4.6 %13.8 %11.8

Meksika 49,931 %0.0 %1.7 %0.6 %11.0 %9.4

Güney Afrika 54,254 %0.2 %1.2 %1.3 %7.9 %7.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %2.5 -%4.4 -%27.3 -%30.7 -%27.3

EM VIX 16 -%4.3 -%2.1 -%14.7 -%42.0 -%30.5

MOVE 55 -%0.3 -%7.3 -%19.7 -%33.4 -%23.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5869 -%1.0 %1.5 -%3.8 %10.3 %1.8

Brezilya 3.1675 -%0.7 %0.0 %1.1 -%6.7 -%2.5

Güney Afrika 13.4817 -%1.1 %0.3 -%3.4 -%4.5 -%1.9

Çin 6.9032 -%0.1 %0.1 %0.0 %1.4 -%0.6

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

Endonezya 13358 %0.1 %0.4 %0.5 %1.7 -%0.9

CDS *

Türkiye 205.4 -0.8 6.0 -35.7 -38.9 -5.3

Brezilya 206.8 -6.7 2.5 -12.0 -64.5 56.8

Güney Afrika 194.6 -2.8 9.6 a.d. -44.2 a.d.

Endonezya 125.4 1.0 -0.9 -6.0 -28.3 27.9

Rusya 153.3 -4.0 5.5 -22.2 -59.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.0 0.9 -0.4 0.0 -0.8

Brezilya %10.2 0.0 -0.1 a.d. -1.8 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 0.1 -0.3 -0.3 -0.2

Hindistan %6.9 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4

Endonezya %7.3 0.1 0.2 0.1 -0.2 -0.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 0.01 0.79 -0.14 -0.23 -0.59

Brezilya %4.7 -0.06 0.12 0.00 -0.55 -0.78

Güney Afrika %4.6 -0.01 0.09 -0.38 0.39 -0.30

Endonezya %3.9 0.01 0.09 -0.05 0.15 -0.46

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50.22 %3.1 -%1.1 -%10.3 %9.6 -%11.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.33 %3.2 -%1.0 -%10.8 %6.0 -%11.9

Altın - USD / oz 1218.9 %0.2 -%2.4 -%2.6 -%3.8 %5.8

Gümüş - USD / t oz. 16.151 %0.9 -%2.0 -%9.8 -%13.8 %1.0

Commodity Bureau Index 422.63 %0.1 -%1.2 -%0.4 %2.5 -%0.1

* 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. 

 


