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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlara bağlı olarak 

%1,53 gerileyen BİST-100 endeksi günü 87.473 seviyesinden kapattı. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışından gelecek veri akışı için 

oldukça zayıf bir gün olacak. Saat 14:30’da gelecek olan TCMB 

beklenti anketi sonuçları orta vadeli enflasyon bekleyişlerindeki 

gidişatı göstermek açısından önemli olacak. TCMB tarafında ağırlıklı 

ortalama fonlama maliyetinin %10,3 seviyesinin üzerinde tutulmaya 

devam ettiğini görüyoruz.  Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri 

piyasasında hafif alıcı bir seyir mevcutken, GOÜ para birimlerinin 

ABD dolarına karşı hafif değer kayıpları söz konusu olup bu 

bağlamda Türk lirasında olumlu ayrışmaktadır. 

Bugün Borsa İstanbul’un güne alıcılı başlangıç yapmasını ve gün 

içinde 87.800-88.00 bandının geçilmesi durumunda yükseliş 

hareketinin 88,800’e doğru olmasını beklemekteyiz. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 88.789, 90.106 ve 90.841 dirençlerini ve 86.738, 

86.002 ve 84.686 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 YSK Anayasa referandum tarihini 16 Nisan olarak açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Aksigorta – Ocak ayı brüt prim rakamlarını açıkladı. 

 Halkbank - Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Karsan – Miami Şehri Belediyesi’nin otobüs ihalesini başka bir 

şirketin kazandığını açıkladı. 

 Teknosa – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Ülker Bisküvi – United Biscuits ile Suudi Arabistan merkezli 

IBC’nin varlıklarını satın alınmak için görüşmelere başladı. 

 Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak diğer şirketler: 

Aksigorta, Aygaz, Tüpraş 

 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

13 Şubat - Şubat Beklenti Anketi

14 Şubat - Aralık Ödemeler Dengesi istatistikleri

15 Şubat - Ocak Merkezi Bütçe istatistikleri

                 Kasım dönemi istihdam verileri

16 Şubat - Haftalık TCMB yabancı portföy hareketleri

                  TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 87,473 -%1.5 -%1.0

BIST-30 107,124 -%1.7 -%1.3

Banka 148,043 -%2.8 -%1.6

Sanayi 94,286 -%0.6 -%0.6

Hizmet 54,516 -%0.5 -%0.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 8.50

AOFM 10.39 10.38 10.37

2 yıllık bono faizi 11.39 11.33 11.30

10 yıllık bono faizi 10.99 10.90 10.83

Kur

USD/TL 3.67 -%1.8 -%2.3

EUR/TL 3.91 -%2.7 -%1.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.79 -%2.3 -%2.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 181 179 158

Ortalama işlem hacmi * 1.53 1.50 1.47

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 8.8x 8.8x 7.5x

PD/DD 1.12x 1.07x 0.97x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.79x 0.70x

FD/FAVÖK 8.0x 7.4x 6.5x

Kar büyümesi %19.4 %11.9 %17.1

Özsermaye karlılığı %13.5 %12.9 %13.5

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.8

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 

YSK Anayasa referandum tarihini 16 Nisan olarak açıkladı  

YSK Başkanı Sadi Güven anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan 2017 Pazar günü 

yapılması kararının alındığını açıkladı. Güven seçim takviminin 16 Şubat 2017 tarihinden 

itibaren uygulanmaya başlanacağını belirtti.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksigorta - Ocak ayında Aksigorta’nın brüt primleri yıllık bazda %28 artış kaydetti. 

Trafik segmentinin prim büyümesi %25 olarak gerçekleşirken, trafik mali sorumluluk 

sigorta primleri ve kasko primleri, sırasıyla, %49 ve %16 artış kaydetti. Hastalık/Sağlık 

primleri yıllık bazda %10 artarken, trafik ve sağlık segmenti haricinde kalan 

segmentlerin prim büyümesi yıllık bazda %37 olarak gerçekleşti. 

Halkbank - Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisi 630 milyon TL 

net kar açıklanacağı yönünde. Bu rakam, çeyreksel bazda %8, yıllık bazda %10 

gerilemeyi ifade ediyor. 

Karsan – ABD’nin Miami Şehri Belediyesi’nin 300 adet 12 metre sıkıştırılmış doğalgaz 

yakıtlı otobüs ihalesini başka bir şirket kazandı. Karsan, ihaleye teklif veren Nopetro LLC 

ve Obrascon Huarte Lain S.A. (OHL) ortak girişim şirketinin otobüs üretimi için alt 

yüklenicisi olduğunu açıklamıştı. 

Teknosa – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisi 22 milyon TL net 

zarar, 13 milyon TL FAVÖK ve 776 milyon TL net satış seviyesini işaret ediyor. 

Ülker Bisküvi - United Biscuits ile United Biscuits'in %100 oranında payı olan Suudi 

Arabistan'da mukim IBC fabrikası ile IBC'nin sahibi olduğu McVities ürünlerinin 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika dağıtım ve satış haklarının satın alınmasına yönelik 

görüşmelere başlanmıştır. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlara bağlı olarak %1,53 

gerileyen BİST-100 endeksi günü 87.473 seviyesinden kapattı. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışından gelecek veri akışı için oldukça zayıf bir 

gün olacak. Saat 14:30’da gelecek olan TCMB beklenti anketi sonuçları orta vadeli 

enflasyon bekleyişlerindeki gidişatı göstermek açısından önemli olacak. TCMB 

tarafında ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %10,3 seviyesinin üzerinde 

tutulmaya devam ettiğini görüyoruz.  Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri 

piyasasında hafif alıcı bir seyir mevcutken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı 

hafif değer kayıpları söz konusu olup bu bağlamda Türk lirasında olumlu 

ayrışmaktadır. 

Bugün Borsa İstanbul’un güne alıcılı başlangıç yapmasını ve gün içinde 87.800-

88.00 bandının geçilmesi durumunda yükseliş hareketinin 88,800’e doğru olmasını 

beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 88.789, 90.106 ve 90.841 

dirençlerini ve 86.738, 86.002 ve 84.686 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dolar endeksindeki yükseliş hareketine rağmen, TL’de pozitif ayrışmanın etkisi ile 

birlikte kurun 3,70 seviyesi altındaki seyrini sürdürmekte olduğunu görüyoruz. Bu sabah 

saatleri itibariyle genel olarak satıcılı seyreden gelişmekte olan ülke para birimleri 

arasında, TL’nin %0,12 ile Cuma gününden bu yana en fazla değer kazanan para birimi 

olduğunu görüyoruz. 3,70 seviyesi altındaki hareketine devam eden kurda, düşüş 

hareketinin 3,65 – 3,70 bandında yavaşladığı ve bu bantta kur üzerinde bir talep 

oluştuğu görülüyor. Dolar endeksindeki yükseliş ve Trump’ın açıklamalarının ardından 

oluşan riskten kaçış ortamı, kurdaki mevcut gerilemenin istikrar kazanmasına engel 

olabilir. Dolayısı ile USDTRY paritesindeki geri çekilmelerin kısa – orta vadeli alım fırsatı 

olarak sınırlı kalabileceğini düşünmekteyiz. Kurdaki kısa vadeli gidişat açısından Fed 

Başkanı Janet Yellen’ın bu hafta içerisinde Salı ve Çarşamba günleri Temsilciler Meclisi 

ve Senato’da gerçekleştireceği sunum önemli olacak. Sunumların ardından 

gerçekleşecek olan soru- cevap kısmı, Fed’in 2017 faiz politikasına ilişkin ipuçlarının 

yakalanması açısından oldukça kritik olacak. Ayrıca, bu hafta içerisinde Çarşamba günü 

açıklanacak olan ABD Ocak Ayı TÜFE verileri de dolar endeksinin ve kurun kısa vadeli 

gidişatı açısından belirleyici olacaktır. USDTRY paritesindeki teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatlerinde 3,6955 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 

3,6772 seviyesi destek, 3,7050 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 3,6772 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 3,6489, 3,7050 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,7195 olarak 

karşımıza çıkıyor. Kurdaki kısa vadeli düşüş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta sonu Almanya’da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkenin 

12. cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 

piyasa üzerinde fazla bir etkisi olmadığını görüyoruz. Ancak, Almanya’da Eylül ayında 

gerçekleşecek olan genel seçimlerin piyasa üzerinde hareketlilik yaratmasını bekliyoruz. 

Merkel’in görevini sürdürüp sürdüremeyeceği, euronun değeri açısından önemli olacak. 

Bu sabah saatleri itibariyle 1,0610 desteği üzerinde tutunmaya çalışan EURUSD paritesi, 

dolar endeksindeki yükselişin etkisi ile birlikte yaşadığı kayıpların bir kısmını telafi 

etmeye çalışıyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satıma işaret ettiği EURUSD 

paritesinde, haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü düzeltme hareketleri görebiliriz. 

Ancak, paritenin 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1,07 – 1,0710 bandını 

yukarı yönlü kırması kısa vadede zor görünüyor. Paritedeki olası yükseliş çabaları satış 

fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam edebilir. Avrupa’daki yoğun seçim gündeminin ve 

Avrupa Merkez Bankasının genişlemeci politikalarının devamının euro üzerinde baskı 

yaratabileceğini düşünmekteyiz. ABD Başkanı Trump’ın piyasalarda yarattığı gergin 

havayı ve dolar endeksinin kayıplarını telafi etme çabasını da göz önünde bulunduracak 

olursak, paritenin kısa vadede yeniden 1,05 seviyesi altına inmesini olası gördüğümüzü 

belirtebiliriz. Bu nedenle, EURUSD paritesindeki yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak 

değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.  EURUSD grafiğine baktığımızda paritenin 1,0621 

seviyesinden işlem gördüğünü ve 1,0610 – 1,0645 seviyeleri arasında hareket etmekte 

olduğunu görüyoruz. 1,0645 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç 

seviyemiz 1,0680, 1,0610 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1,0576. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2 – 3 hafta içerisinde vergi regülasyonları ile ilgili 

açıklamada bulunacağını ifade etmesinin ardından ABD hisse senetlerinin yükselişini 

hızlandırdığını görmüştük. Uluslararası Enerji Ajansı’nın açıkladığı raporun küresel 

petrol arzının azaldığını işaret etmesi ile birlikte petrol fiyatlarında gözlemlenen 

yükseliş, ABD borsalarındaki yükselişi daha da besledi ve endeksler rekor tazelemeye 

devam etti. Hisse senedi piyasalarındaki bu primlenme ile gevşeyen altın fiyatları, dolar 

endeksinin 101 seviyesinin üzerine çıkması ile birlikte gerilemesini sürdürüyor. Bu sabah 

saatleri itibariyle 1230 seviyesinin hemen altında hareket etmekte olan altın fiyatları, bu 

seviye altında kalıcı olması durumunda düşüş hareketini 1220 seviyesine doğru devam 

ettirebilir. Haftanın ilk işlem günü veri açısından oldukça boş geçecek.  Hafta içerisinde 

ise Fed Başkanı Janet Yellen’ın Temsilciler Meclisi ve Senato’da gerçekleştireceği sunum 

ve Çarşamba günü ABD cephesinden gelecek olan enflasyon verileri haftanın en önemli 

gelişmeleri olacak. Gün içi gidişat açısından yatırımcılarımıza altın fiyatlarının 1230 

seviyesi etrafındaki seyrini takip etmelerini öneriyoruz. Grafiğe baktığımızda ise altının 

bu sabah saatlerinde 1229,48 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1224,33 - 1230 

seviyeleri arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1230 direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1235,50, 1224,33 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1220. 

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 2,316 %0.4 %0.8 %1.8 %6.0 %3.5

DAX 11,667 %0.2 %0.1 %0.3 %8.9 %1.6

FTSE 7,259 %0.4 %1.0 -%1.1 %5.0 %1.6

Nikkei 19,379 %0.4 %2.5 %0.8 %14.9 %1.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 87,473 -%1.5 -%1.0 %7.3 %11.8 %11.9

Çin 3,197 %0.6 %1.8 %3.3 %5.4 %3.6

Hindistan 28,334 %0.0 -%0.3 %4.1 %0.7 %6.5

Endonezya 5,372 %0.6 %0.2 %2.5 %0.5 %2.1

Rusya 2,162 -%0.5 -%2.9 -%1.5 %9.9 -%3.2

Brezilya 66,125 %1.8 %1.8 %3.9 %13.4 %9.8

Meksika 47,797 %1.2 %1.5 %3.5 -%1.2 %4.7

Güney Afrika 52,687 %1.5 %0.8 -%0.2 -%0.2 %4.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%0.3 -%1.1 -%5.6 -%10.0 -%40.4

EM VIX 16 -%3.3 -%1.2 -%14.7 -%13.6 -%29.1

MOVE 70 %1.0 %3.3 -%5.0 %9.9 %2.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6977 %0.4 %0.0 -%2.4 %25.0 %26.9

Brezilya 3.1154 -%0.4 -%0.2 -%2.5 -%0.4 -%21.4

Güney Afrika 13.3365 -%0.5 %0.5 -%2.9 %0.4 -%13.8

Çin 6.8785 %0.1 %0.2 -%0.6 %3.7 %5.9

Hindistan 66.885 %0.1 -%0.6 -%1.9 %0.3 %1.1

Endonezya 13316 %0.1 -%0.2 %0.1 %1.5 -%3.4

CDS *

Türkiye 247.4 -2.1 0.0 -37.4 42.6 23.0

Brezilya 229.8 -4.7 -3.3 -20.6 28.6 -14.7

Güney Afrika 200.0 -3.6 a.d. a.d. 20.3 28.1

Endonezya 137.3 -2.1 -6.5 -7.2 20.8 21.2

Rusya 173.8 -2.6 a.d. a.d. 18.9 44.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 0.1 1.2 -0.5 1.4 0.3

Brezilya %10.3 0.0 -0.3 -0.9 -1.5 -6.2

Güney Afrika %8.8 0.0 -0.1 0.0 0.3 -1.0

Hindistan %6.8 -0.1 0.4 0.4 -0.3 -1.0

Endonezya %7.5 0.0 -0.1 -0.2 0.7 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.03 1.13 -0.33 1.24 0.56

Brezilya %4.8 -0.04 -0.14 -0.40 0.39 -2.41

Güney Afrika %4.5 0.00 0.01 -0.18 0.62 -0.96

Endonezya %3.9 0.02 -0.14 -0.16 0.71 -0.84

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.7 %1.9 -%0.2 %5.7 %28.7 %52.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.86 %1.6 %0.1 %6.0 %29.1 %45.4

Altın - USD / oz 1234.4 -%0.1 %1.3 %4.1 -%8.2 %16.4

Gümüş - USD / t oz. 17.933 %1.1 %2.6 %6.4 -%11.1 %29.9

Commodity Bureau Index 433.64 %0.0 %0.2 %0.4 %5.6 %15.7

* 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. 

 


