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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Fed Başkanı Yellen’in konuşmasında faiz artırımları konusunda 

aceleci olmayacaklarını ve kademeli artırımın ileriki dönemlerde de 

söz konusu olacağını tekrarının yanında özellikle enflasyon tarafında 

daha belirsizlikleri bir miktar daha vurgulaması, dolar endeksinin sert 

gerilemesine neden olurken, gelişmekte olan ülke para birimlerinin 

dolar karşısında değerlenmelerini sağladı. Buna bağlı olarak da Borsa 

İstanbul günü %0,61 değer artışı ile 103.810 seviyesinden kapattı. 

Bugün veri ve haber akışı olarak zayıf bir gün olacak olup, 

yurtdışındaki gelişmelerin – özellikle Fed Başkanı Yellen’in Senatoda 

yapacağı sunumun detaylarının yatırımcılar tarafından takip 

edileceğini düşünmekteyiz. Yurtiçi tarafta ise saat 10:00’da 

açıklanacak olan ödemeler dengesi verileri açıklanıyor olacak. 

Sözkonusu verilerin piyasa üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da alıcılı bir seyir olmasını beklemekteyiz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 104.378, 104.946 ve 105.608 dirençlerini 

ve 103.147, 102.485 ve 101.917 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. 

▪ Cumhurbaşkanı OHAL’ın uzun olmayan gelecekte kalkabileceğini 

belirtti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Sigorta – Haziran ayı prim üretim rakamlarını açıkladı. 

▪ Coca Cola İçecek – bugün 1Y17 hacim verilerini açıklayacak. 

▪ Kipa – Çağrı tarihi 26 Temmuz saat 17:00’ye uzatıldı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

13 Temmuz - Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                       Haftalık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

17 Temmuz - Hazine ihaleleri (13 ay, 7 yıl)

                       TCMB Temmuz Beklenti Anketi

                       Nisan İş Gücü İstatistikleri

18 Temmuz - Hazine ihaleleri (5 yıl, 10 yıl)

20 Temmuz - Haziran Merkezi Yönetim Borç Stoku

                       Temmuz Tüketici Güven Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103,810 %0.6 %3.0

BIST-30 127,853 %0.7 %3.4

Banka 180,689 %0.5 %5.0

Sanayi 111,472 %0.4 %2.1

Hizmet 64,423 %0.7 %1.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.95 11.94 11.96

2 yıllık bono faizi 11.51 11.58 11.28

10 yıllık bono faizi 10.71 10.82 10.75

Kur

USD/TL 3.60 %0.7 %2.4

EUR/TL 4.13 %1.7 %4.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.86 %1.2 %3.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 217 212 212

Ortalama işlem hacmi * 1.86 1.49 1.40

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.5x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.27x 1.14x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.94x 0.83x

FD/Satışlar 1.32x 1.39x 1.25x

FD/FAVÖK 8.0x 7.8x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %29.2 %17.1

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.1 %14.5

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 

Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak 

TCMB saat 10:00’da Mayıs Ödemeler Dengesi istatistiklerini açıklayacak. Kurum beklentimiz 

4,3 milyar dolar cari açık ilen konsensusun biraz daha yukarıda bir sevitede 5 milyar dolar 

olduğu görülüyor.  

• Beklentilerimiz dahilinde bir cari açık gelmesi durumunda yıllık cari açık verisi 33,2 

milyar dolardan 34,4 milyar dolar’a yükselecek (GSYİH’nin %4,3’ü)  

• Verinin herhangi bir piyasa etkisi olmasını beklemiyoruz.  

Cumhurbaşkanı OHAL’ın uzun olmayan gelecekte kalkabileceğini belirtti  

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB’da dün yabancı yatırımcılarla buluşmasında OHAL’in çok 

uzun olmayan bir tarihte kalkmasının mümkün olduğunu belirtti. 

• Ancak şu ana kadar 3 kez uzatılan OHAL’in 20 Temmuz’da da 3 ay kadar uzatılması 

bekleniyor.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Sigorta - Haziran ayı brüt prim üretimi geçen yılın Haziran ayına göre %14 

oranında gerileyerek 363 milyon TL olarak kaydedildi. Şirketin 2Ç17’de brüt prim üretimi 

%10 gerilemiş olup, ilk altı ayda ise, yıllık bazda, prim üretiminde %4 gerileme 

gerçekleşti. 

Coca Cola İçecek (TUT, Hedef Fiyat: 39 TL) – Bugün 1Y17 hacim verilerini açıklayacak. 

Bizim 2. çeyrek için beklentimiz olan 378 milyon birim kasa, yüzde 5 yıllık büyümeye 

işaret ediyor. 

Kipa – Kipa hisseleri için çağrı tarihi 26 Temmuz saat 17:00’ye uzatıldı. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Fed Başkanı Yellen’in konuşmasında faiz artırımları konusunda aceleci 

olmayacaklarını ve kademeli artırımın ileriki dönemlerde de söz konusu olacağını 

tekrarının yanında özellikle enflasyon tarafında daha belirsizlikleri bir miktar daha 

vurgulaması, dolar endeksinin sert gerilemesine neden olurken, gelişmekte olan ülke 

para birimlerinin dolar karşısında değerlenmelerini sağladı. Buna bağlı olarak da Borsa 

İstanbul günü %0,61 değer artışı ile 103.810 seviyesinden kapattı. 

Bugün veri ve haber akışı olarak zayıf bir gün olacak olup, yurtdışındaki gelişmelerin – 

özellikle Fed Başkanı Yellen’in Senatoda yapacağı sunumun detaylarının yatırımcılar 

tarafından takip edileceğini düşünmekteyiz. Yurtiçi tarafta ise saat 10:00’da açıklanacak 

olan ödemeler dengesi verileri açıklanıyor olacak. Sözkonusu verilerin piyasa üzerinde 

etkili olmasını beklemiyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da alıcılı bir seyir olmasını beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 104.378, 104.946 ve 105.608 dirençlerini ve 103.147, 102.485 ve 101.917 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün Temsilciler Meclisi’nde yarıyıllık para politikası sunumunu gerçekleştiren Yellen, 

bugün aynı sunumu Senato’da sunuyor olacak. Dünkü konuşmasında faiz artırımları 

konusunda aceleci olmayacaklarını ve kademeli artırımın ileriki dönemlerde de söz 

konusu olacağını belirten Yellen, dolar endeksinin sert bir gerilemesine neden olurken, 

gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlenmelerini sağladı. Yellen’ın 

güvercin açıklamaları sonrasında dolar endeksi 95,50 seviyesine doğru geri çekilirken, 

USTRY paritesinin ise 3,60 seviyesi altın indiği görüldü. Piyasadaki genel görünüme 

bakacak olursak: Asya seansında açıklanan ve beklentilerin üzerinde bir performans 

sergileyen Çin İhracat ve Ticaret Dengesi verileri, zayıf büyümeye ilişkin endişeleri azalttı. 

Geçtiğimiz haftaki sert yükselişinin ardından üst üste dört gündür gerileme kaydeden 

ABD tahvil faizleri ise, küresel risk iştahı ve gelişmekte olan ülke piyasaları üzerindeki 

basıyı azaltıyor. Geçtiğimiz haftaki sert yükselişi ile birlikte yılbaşından bu yana 

sürdürmekte olduğu alçalan takoz formasyonunu yukarı yönlü kıran kurun, teknik olarak 

yükseliş hareketini devam ettirmesi beklenir. Bu sebepten dolayı kurun 3,60 seviyesi 

altında seyrinin kalıcı olmasını beklememekle birlikte mevcut seviyelerin kısa vadede alım 

fırsatı verebileceğini düşünmekteyiz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 3,5650 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,5701 seviyesi direnç, 3,5606 seviyesi ise destek konumunda. 3,5701 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5800, 3,5606 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5500. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Fed Başkanı Yellen’ın dün gerçekleştirdiği konuşmasında faiz artırımları konusunda 

aceleci olmayacaklarını ve kademeli artırımın ileriki dönemlerde de söz konusu olacağını 

belirtmesi, dolar endeksinin sert bir şekilde gerilemesine neden olurken, gelişmekte olan 

ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlenmelerini sağladı. Dolar endeksindeki 

gerileme ile birlikte güçlü duruşunu koruyan EURUSD paritesinin, 1,14 üzerinde yükseliş 

ivmesinin azaldığını ve paritenin bu seviye üzerinde daha fazla yol alamadığı görülüyor. 

Yellen, bugün aynı sunumu Senato’da sunuyor olacak. Yellen’ın güvercin açıklamaları 

sonrasında dolar endeksi 95,50 seviyesine doğru geri çekilirken, EURUSD paritesinin ise 

1,14 – 1,1450 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlediği görüldü. Aşağıdaki aylık (uzun 

vadeli) grafiği detaylı incelediğimizde: EURUSD paritesinin 2015 yılının Ocak ayından bu 

yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalının üst sınırında hareket etmekte olduğunu 

görüyoruz. Ancak, aylık grafikteki teknik göstergelerin aşırı alıma işret ettiği EURUSD 

paritesinin, bu uzun vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmasının zor olduğu 

görüşündeyiz. Bu da, paritenin kanal içerisindeki seyrini sürdürmesi durumunda, mevcut 

seviyelerin orta – uzun vadeli satış fırsatları verebileceği anlamını taşıyor. Kısacası, 

paritede, kısa – orta vadede, 1,14 seviyesi üzerinde kalıcı bir hareket görmeyi 

beklemiyoruz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1436 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1406 seviyesi 

destek, 1,1445 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1445 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1482, 1,1406 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1377. 

 

EUR/USD (Aylık, USD) 
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XAUUSD 

Dün Temsilciler Meclisi’nde yarıyıllık para politikası sunumunu gerçekleştiren Yellen, 

bugün aynı sunumu Senato’da sunuyor olacak. Dünkü konuşmasında faiz artırımları 

konusunda aceleci olmayacaklarını ve kademeli artırımın ileriki dönemlerde de söz 

konusu olacağını belirten Yellen, dolar endeksinin sert bir gerilemesine neden olurken, 

gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlenmelerini sağladı. Yellen’ın 

güvercin açıklamaları sonrasında altın fiyatlarının 1225 seviyesi üzerine doğru yükselişe 

geçtiği görüldü. Sergilediği yükseliş hareketi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalının üst 

sınırına kadar yükselmiş olan altın fiyatları, aynı zamanda 200 günlük hareketli 

ortalamasına da ulaşmış durumda. Bu durumda altının, hem kanal sınırını hem de 200 

günlük hareketli ortalamasını (ikisi hemen hemen aynı seviyelere denk geliyor) yukarı 

yönlü kırabilmesi için ivmeli ve hacimli bir yükselişe ihtiyacı var. Altının, ihtiyacı olan 

talebi görememesi durumunda kanal ve 200 günlük hareketli ortalaması sınırından 

dönmesi ve mevcut seviyelerden satış fırsatları vermesi beklenebilir.  Altın fiyatlarındaki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1223,05 

seviyesinden 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 

 

Yatırım Merkezlerimiz 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,443 %0.7 %0.4 %0.1 %7.4 %9.1

DAX 12,627 %1.5 %1.4 -%1.1 %8.6 %10.0

FTSE 7,417 %1.2 %0.7 -%1.1 %1.1 %3.8

Nikkei 20,098 %0.1 %0.6 %1.1 %4.3 %5.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103,810 %0.6 %3.0 %4.5 %27.3 %32.9

Çin 3,198 %0.6 %0.1 %2.0 %3.3 %3.6

Hindistan 31,805 %0.7 %2.1 %3.0 %17.6 %20.3

Endonezya 5,819 %0.0 -%0.5 %1.9 %10.3 %9.8

Rusya 1,954 %0.9 %1.7 %5.0 -%11.0 -%12.5

Brezilya 64,836 %1.6 %2.7 %4.9 %1.9 %7.7

Meksika 50,810 %0.6 %1.0 %3.6 %10.0 %11.3

Güney Afrika 52,906 %1.0 %0.8 %2.5 %0.2 %4.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%5.4 -%7.0 -%10.1 -%10.7 -%26.6

EM VIX 15 -%7.1 -%8.4 -%7.6 -%20.3 -%31.6

MOVE 52 -%1.5 -%7.1 %0.2 -%28.9 -%26.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5676 -%1.3 -%1.1 %1.5 -%5.1 %1.3

Brezilya 3.208 -%1.4 -%2.5 -%3.3 %0.6 -%1.3

Güney Afrika 13.2513 -%2.3 -%1.0 %3.3 -%1.9 -%3.6

Çin 6.7878 -%0.2 -%0.2 -%0.2 -%1.5 -%2.3

Hindistan 64.54 -%0.1 -%0.4 %0.1 -%5.2 -%5.0

Endonezya 13370 -%0.2 %0.0 %0.5 %0.6 -%0.8

CDS *

Türkiye 197.0 -5.1 0.7 11.7 -54.3 -53.8

Brezilya 231.0 -5.5 -7.2 6.6 -24.9 16.6

Güney Afrika 200.5 -7.0 -1.1 22.1 a.d. a.d.

Endonezya 119.3 -1.8 2.0 1.5 -19.3 11.2

Rusya 166.1 -5.7 -3.4 18.5 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 -0.1 1.0 0.3 -0.8 -0.7

Brezilya %10.3 -0.2 -0.2 -0.4 -0.7 a.d.

Güney Afrika %8.8 -0.1 -0.1 0.4 0.1 -0.1

Hindistan %6.5 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.1

Endonezya %7.1 -0.1 0.3 0.2 -0.6 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 -0.10 0.78 0.22 -0.65 -0.60

Brezilya %4.7 -0.13 -0.20 -0.07 -0.37 -0.76

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.14 -0.05 -0.29

Endonezya %3.8 -0.02 0.10 0.20 -0.21 -0.50

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 47.74 %0.5 -%0.1 -%1.1 -%14.8 -%16.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 45.49 %1.0 %0.8 -%1.3 -%14.2 -%15.3

Altın - USD / oz 1219.1 %0.4 -%0.2 -%3.7 %1.6 %5.9

Gümüş - USD / t oz. 15.839 %0.9 %0.0 -%6.5 -%5.9 -%0.9

Commodity Bureau Index 444.09 -%0.3 -%0.8 %0.9 %2.3 %5.0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Uyarı Notu 
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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. 

 


