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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün güne satıcılı başlayan ve gün sonuna doğru bir miktar alımla 

karşılaşan BİST-100 günü 109,129 seviyesinde bir önceki güne göre 

%0,3 aşağıda kapattı.  

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışı tarafında veri takviminin 

oldukça sakin olduğu görülüyor. ABD’de yarın takip edilecek TÜFE 

verileri öncesinde bugün Türkiye saatiyle 15:30’da ÜFE verileri 

izlenecek.  

Dün özellikle kur tarafında satışların hızlanması TL varlıklara olan risk 

iştahı yönünde de etkili oldu. Hafta başında 3,38 seviyelerine kadar 

gerileyen USD/TL, dün gün içerisinde 3,45 seviyelerine yaklaştı. 

Burada etkili olan en önemli faktörün Dolar endeksindeki iyileşme 

olduğunu düşünüyoruz. Ancak bankacılık sisteminde swap işlemleri 

için yeterli döviz likiditesi olmamasının ve bu çerçevede off-shore 

swap faiz oranlarındaki düşüşün de USD/TL’deki yükselişte etkili 

olduğunu belirtmek gerekir. Söz konusu hareketin ise geçici 

olduğunu düşünüyoruz. Zira sabah saatlerinde TL tarafında bir 

miktar güçlenme görüyoruz.  

Sabah itibariyle gelişmekte olan ülke kurlarında hafif alıcılı bir seyir 

görülüyor. ABD vadelileri tarafında yatay bir hareket dikkat çekiyor. 

BİST 100 tarafında 110,000 seviyesinin oldukça önemli bir direnç 

seviyesini işaret ettiğini, gün içerisinde söz konusu seviye yine 

zorlanabilecek olmasına rağmen, tekrar 108,000’e doğru çekilmenin 

mümkün olduğunu düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

109,680, 110,230 ve 110,724 dirençlerini ve 108,635, 108,141 ve 

107,591 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde toplam 5,7 milyar TL 

borçlandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Mavi 2Ç17’de 17 milyon TL net kâr açıkladı. Geçen senenin aynı 

döneminde 8 milyon TL net kâr açıklanmıştı. 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

14 Eylül        Haftalık Portföy Hareketleri

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

15 Eylül        Haziran İşgücü İstatistikleri

                     Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     Ağustos Merkezi Bütçe verileri

19 Eylül        Hazine ihaleleri (11 ay, 10 yıl)

21 Eylül        Eylül Tüketici Güven Endeksi

25 Eylül        Eylül Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

                     Konut Satış İstatistikleri

26 Eylül        Hazine İhalesi (2 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 109,130 -%0.3 %0.2

BIST-30 133,656 -%0.3 -%0.1

Banka 177,064 %0.0 -%1.8

Sanayi 121,349 -%0.5 %1.8

Hizmet 72,756 %0.3 %1.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.00 12.00 12.01

2 yıllık bono faizi 11.60 11.61 11.61

10 yıllık bono faizi 10.65 10.60 10.65

Kur

USD/TL 3.43 -%0.4 -%3.3

EUR/TL 4.10 %0.2 -%1.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 -%0.1 -%2.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 240 238 228

Ortalama işlem hacmi * 1.97 1.78 1.81

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.31x 1.17x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.90x 0.80x

FD/Satışlar 1.32x 1.51x 1.36x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %40.0 %14.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.4 %3.9

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 

Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde toplam 5,7 milyar TL borçlandı 

Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihalede piyasalardan toplamda 5,7 milyar TL borçlandı. 

Tahvil ihalelerinde talep – satış rasyosu 2,5x seviyesinde güçlü bir yeri işaret etti. 5 yıllık 

sabit kuponlu tahvil ihalesinde Hazine’nin borçlanma maliyetinin %10,93 seviyesinde 

olduğu görüldü. Söz konusu seviye ikincil piyasaya göre (%10,88) bir miktar daha 

yukarıda gerçekleşti.   

• Hazine’nin Eylül ayındaki toplam itfası 5,7 milyar TL iken, dünkü ihalelerin yanı 

sıra ay sonuna kadar 3 ihale daha gerçekleştirmeyi planlıyor. (19 Eylül’de iki ihale 

ve 26 Eylül’de bir ihale olmak üzere) Aylık piyasa borçlanma projeksiyonu ise 9,6 

milyar TL -- Geri çevirme rasyosu projeksiyonunun %168 gibi yüksek bir yerde 

olduğu görülüyor.  

• Eylül ayındaki nispeten düşük miktardaki piyasa itfası sonrasında, Ekim ayında 

oldukça yüksek bir itfa olacak. (10,7 milyar TL) Bunun karşılığında 6 ihale ile 

Hazine, piyasadan 16,4 milyar TL borçlanma hedefliyor.  

• Bu çerçevede, yeni kağıt arzları ile beraber kısa vadede faiz seviyelerde anlamlı 

bir düşüş beklemiyoruz. (eder değer hesaplamalarımız spot değerin 50-60 bps 

yukarıda bir yeri işaret ettiğini göstertiyor)  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Mavi 2Ç17’de 17 milyon TL net kâr açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde 8 milyon TL 

net kâr açıklanmıştı. Ciro yıllık %46 artışla 401 milyon TL seviyesine yükseldi. Türkiye 

gelirleri %33 yıllık 328 milyon TL seviyesine büyürken, yurtdışı ciro Mavi Kanada ve 

Amerika’nın konsolide edilmesinin etkisiyle 29 milyon TL’den 73 milyon TL’ye yükseldi. 

Yurtdışı satıştaki pro-forma büyüme %45’di. Brüt kâr marjı %52,7 seviyesinde sabit 

kalırken, FAVÖK marjı 130 baz puan yıllık yükselişle 14,1’e ulaştı. FAVÖK %89 yıllık 

yükselişle 56 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. İşletme sermayesi/satış oranı 

mevsimsellik etkisi ve verimli stok yönetiminin katkısıyla yıl başından bu yana 350 baz 

puan daraldı. Yönetim 2017 beklentilerini korumakta ve Türkiye’de 26 mağaza açılışı, 

%16’nın üzerinde LFL büyüme ve marj iyileşmesi beklemektedir.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün güne satıcılı başlayan ve gün sonuna doğru bir miktar alımla karşılaşan BİST-100 

günü 109,129 seviyesinde bir önceki güne göre %0,3 aşağıda kapattı.  

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışı tarafında veri takviminin oldukça sakin olduğu 

görülüyor. ABD’de yarın takip edilecek TÜFE verileri öncesinde bugün Türkiye saatiyle 

15:30’da ÜFE verileri izlenecek.  

Dün özellikle kur tarafında satışların hızlanması TL varlıklara olan risk iştahı yönünde de 

etkili oldu. Hafta başında 3,38 seviyelerine kadar gerileyen USD/TL, dün gün içerisinde 

3,45 seviyelerine yaklaştı. Burada etkili olan en önemli faktörün Dolar endeksindeki 

iyileşme olduğunu düşünüyoruz. Ancak bankacılık sisteminde swap işlemleri için yeterli 

döviz likiditesi olmamasının ve bu çerçevede off-shore swap faiz oranlarındaki düşüşün 

de USD/TL’deki yükselişte etkili olduğunu belirtmek gerekir. Söz konusu hareketin ise 

geçici olduğunu düşünüyoruz. Zira sabah saatlerinde TL tarafında bir miktar güçlenme 

görüyoruz.  

Sabah itibariyle gelişmekte olan ülke kurlarında hafif alıcılı bir seyir görülüyor. ABD 

vadelileri tarafında yatay bir hareket dikkat çekiyor. BİST 100 tarafında 110,000 

seviyesinin oldukça önemli bir direnç seviyesini işaret ettiğini, gün içerisinde söz konusu 

seviye yine zorlanabilecek olmasına rağmen, tekrar 108,000’e doğru çekilmenin mümkün 

olduğunu düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 109,680, 110,230 ve 110,724 

dirençlerini ve 108,635, 108,141 ve 107,591 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Küresel risk iştahında görülen iyileşmeye rağmen, Türk lirası dün gün içerisinde satıcılı bir 

seyir izledi. Türk lirasındaki gerileme ve dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte dün 3,44 

seviyesi üzerini test eden USDTRY paritesi, bu sabah saatleri itibariyle bir miktar geri 

çekilmiş durumda. Kurdaki dün görülen sert yükselişin nedenlerini şu şekilde 

sıralayabiliriz;(i) Dolar endeksinin 92 seviyesine doğru yükselişe geçmesi – Gelişmekte 

olan ülke para birimleri güçlü dolar endeksinden olumsuz etkilendi, (ii)Yurt içinde swap 

işlemlerindeki yetersiz döviz likiditesi – Bu noktada, offshore swap oranlarındaki geri 

çekilmenin geçici olacağını düşünmekle birlikte, USD/TL üzerinde yarattığı baskının yakın 

zamanda ortadan kalkacağı düşüncesindeyiz, (iii) Yurt içi yerleşiklerin döviz talebi – 

USD/TL paritesindeki düşüş yurt içi yerleşiklerin döviz talebini artırıyor. Döviz 

mevduatlarında son bir ayda 5 milyar dolar artış kaydedildi. Bu sabah saatleri itibariyle, 

dolar endeksindeki zayıflama ve ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ile birlikte USDTRY 

paritesinin 3,42’li seviyelere doğru indiği görülüyor. Bu noktada paritenin gün içerisinde 

3,4150 seviyesi üzerinde tutunmasını ve kısa vadede 3,45 seviyesini hedef haline 

getirmesini beklemekteyiz. Bu noktada, Fed’in 20 Eylül’de gerçekleşecek olan toplantısına 

yaklaşıldıkça piyasadaki stresin artabileceğini ve dolar endeksindeki mevcut yükseliş 

çabasının hızlanabileceğini düşünüyoruz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,4279 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,4300 seviyesi direnç, 3,4175 seviyesi ise destek konumunda. 3,4300 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,4378, 3,4175 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,4112. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksinin dün içerisinde güçlü bir seyir izlemesi ve 92 seviyesine doğru 

tırmanması ile birlikte EURUSD paritesinin de 1,1930 seviyesi altına indiğini gördük. Dün 

akşam saatlerinden itibaren dolar endeksindeki yükselişin hız kaybetmesi ile birlikte 

EURUSD paritesi kayıplarının bir kısmını telafi etmiş olsa da, parite halen daha 1,20 

seviyesi altındaki seyrini sürdürüyor. Bu sabah saatleri itibariyle 1,1984 direncinin altında 

hareket eden paritede, kısa vadeli teknik göstergelerin satıcılı bir seyri işaret ettiklerini 

görüyoruz. Bununla birlikte EURUSD paritesinde kısa vadede 1,20 üzerinde bir hareket 

beklemekle birlikte, paritenin bugün içerisinde 1,1915 – 1,1984 seviyeleri arasında zayıf 

bir görünüm izlemesini bekliyoruz. Bu noktada, Fed’in 20 Eylül’de gerçekleşecek olan 

toplantısına yaklaşıldıkça piyasadaki stresin artabileceğini ve dolar endeksindeki mevcut 

yükseliş çabasının hızlanabileceğini düşünüyoruz. Bugün Euro Bölgesi ve ABD 

cephesinde veri akışı yoğun olacak. Gün içerisinde açıklanacak olan verileri takip ediyor 

olacağız. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1,1978 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1960 seviyesi destek, 

1,1984 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1984 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2017, 1,1960 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1915. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler’in yaptırımlarına karşılık olarak nükleer planlarını 

hızlandıracağı tehdidinde bulunması altın fiyatlarının kayıplarının ufak bir kısmını telafi 

etmesini sağladı. Ayrıca, dün bütün gün güçlü seyreden dolar endeksinin dün akşam 

saatlerinden itibaren yükselişinin yavaşlamış olması da altını besleyen faktörlerden bir 

tanesi. Bu sabah saatleri itibariyle 1335 seviyesinin hemen altında hareket eden altın 

fiyatlarının bu seviyeyi yukarı yönlü kırmasının zor oluğunu düşünüyoruz. Altının gün 

içerisinde 1335 seviyesi civarından yönünü yeniden aşağı çevirmesi ve satış fırsatları 

vermesi beklenebilir. Bugün içerisinde ABD’den gelecek olan veri akışı takip edilecek. 

Fed’in 20 Eylül’de gerçekleşecek olan toplantısına yaklaşıldıkça piyasadaki stresin 

artabileceğini ve dolar endeksindeki mevcut yükseliş çabasının hızlanabileceğini 

düşünüyoruz. Eylül ayı ortası itibariyle altındaki satış baskısı artabilir. Altın fiyatlarındaki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1330,74 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1330 seviyesi destek, 1335,06 seviyesi 

ise direnç konumunda. 1335,06 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1341,59, 1330 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1326,14. 

 

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 2,496 %0.3 %1.6 %2.3 %5.2 %11.5

DAX 12,525 %0.4 %3.3 %4.3 %4.5 %9.1

FTSE 7,401 -%0.2 %0.4 %1.2 %0.5 %3.6

Nikkei 19,777 %0.5 %2.7 %0.7 %1.2 %4.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109,130 -%0.3 %0.2 %2.0 %22.0 %39.7

Çin 3,379 -%0.1 -%0.3 %5.2 %4.3 %8.8

Hindistan 32,159 %0.1 %1.7 %3.2 %11.3 %20.9

Endonezya 5,872 %0.0 %0.9 %1.9 %8.6 %10.9

Rusya 2,059 %0.7 %2.7 %5.9 %2.9 -%7.8

Brezilya 74,539 %0.3 %3.3 %10.7 %13.7 %23.8

Meksika 50,481 %0.2 %0.4 -%0.3 %7.2 %10.6

Güney Afrika 56,366 %0.6 %0.4 %2.2 %8.7 %11.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%1.4 -%13.5 -%14.2 -%6.8 -%24.6

EM VIX 15 %1.4 -%15.0 -%11.2 %1.8 -%30.6

MOVE 52 -%0.5 -%3.1 %4.8 -%21.3 -%27.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4323 %0.7 -%0.2 -%2.6 -%8.3 -%2.6

Brezilya 3.1256 %0.7 %0.3 -%2.0 -%0.9 -%3.8

Güney Afrika 13.0096 %0.2 %0.8 -%2.4 -%1.0 -%5.3

Çin 6.5354 %0.1 -%0.1 -%2.0 -%5.5 -%5.9

Hindistan 64.0437 %0.2 -%0.1 -%0.1 a.d. -%5.7

Endonezya 13200 %0.3 -%1.0 -%1.1 -%1.2 -%2.0

CDS *

Türkiye 162.3 1.5 -0.5 -15.2 -46.1 -26.4

Brezilya 182.9 3.2 -8.5 -13.9 5.4 -21.0

Güney Afrika 167.9 0.1 -2.4 -10.5 a.d. a.d.

Endonezya 97.3 -1.5 -2.3 -13.6 -12.3 -13.6

Rusya 138.2 1.1 -3.0 -11.3 -14.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 0.1 0.9 -0.2 -0.7 -0.7

Brezilya %9.9 0.1 0.0 -0.2 -0.3 a.d.

Güney Afrika %8.5 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.5

Hindistan %6.6 0.0 0.1 0.0 a.d. 0.0

Endonezya %6.4 0.0 -0.2 -0.5 -1.0 -1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.8 0.06 0.31 -0.14 -0.98 -1.08

Brezilya %4.4 0.05 0.01 -0.27 -0.80 -1.14

Güney Afrika %4.3 0.00 -0.16 -0.31 -0.43 -0.58

Endonezya %3.3 0.02 -0.11 -0.27 -0.73 -0.99

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 54.27 %0.8 %1.7 %7.0 %5.7 -%4.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.23 %0.3 -%0.9 %1.3 -%0.4 -%10.2

Altın - USD / oz 1328.8 -%0.2 -%0.9 %3.5 %10.4 %15.4

Gümüş - USD / t oz. 17.795 -%0.1 -%0.3 %3.9 %5.1 %11.3

Commodity Bureau Index 432.05 -%0.4 -%1.0 -%1.9 %0.1 %2.1

* 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. 

 


