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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün satışların devam ettiği BİST-100 endeksinin günü %0,9 aşağıda 

108.155 seviyesinden kapadığı görüldü. Satışların genele yayılırken, 

sanayi endeksindeki düşüşün bankacılık endeksinin önüne geçtiği 

takip edildi. Bugün güne Gelişmekte olan Ülkeler tarafında satışların 

ön planda olduğu bir güne başlıyoruz. Gerek Çin tarafından gelen 

verilerin hayal kırıklığı yaratması, gerekse enflasyon tarafındaki 

gelişmeler nedeniyle bugün gerçekleştirilecek olan İngiltere Merkez 

Bankası toplantısının daha “Şahin” bir söylem içerisinde olabileceği 

beklentileri, satışların nedenleri arasında sayılabilir. Bunlara ek olarak 

ve en önemlisi ise ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsünün Trump’ın 

vergi reformuna ilişkin ayrıntıların 25 Eylül haftası içerisinde 

açıklanmasının beklendiğini belirtmesinin GoÜ kurları tarafında satış 

baskısını hızlandırdığı görülüyor.  

Bugün yurtiçinde PPK toplantısını takip ediyor olacağız. Faizlerde 

herhangi bir değişiklik beklemezken, piyasa tepkisinin de oldukça 

sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Yurtdışında ise Türkiye saatiyle 

15:30’da gelecek ABD TÜFE verileri yakından takip edilecek. Bugün 

güne BİST-100 tarafında satıcılı bir başlangıç beklerken, gün boyunca 

da satışların genel olarak daha ön planda olmasını bekliyoruz.  Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 109,053, 109,951 ve 110,399 dirençlerini 

ve 107,707, 107,258 ve 106,361 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ PPK toplantısında faizlerde bir değişiklik öngörmüyoruz.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Bagfas – 4,3 milyon ABD doları tutarında sipariş aldı. 

▪ Emlak Konut GYO – Riva Arsa Satışı Gelir Paylaşımı ihalesi 

sözleşmesini imzaladı. 

▪ Koza Altın –34,6 milyon TL tutarında vergi cezası tebliğ 

edildiğini bildirdi. 

▪ Tat Gıda - Güney Avrupa'da yatırım fırsatlarını 

değerlendirdiklerini açıkladı. 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

14 Eylül        Haftalık Portföy Hareketleri

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

                     TCMB PPK Toplantısı

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-100 108,156 -%0.9 -%1.3

BIST-30 132,397 -%0.9 -%1.7

Banka 175,612 -%0.8 -%2.6

Sanayi 119,944 -%1.2 -%0.9

Hizmet 71,748 -%1.4 -%0.4

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 11.62 11.60 11.65

10 yıllık bono faizi 10.65 10.65 10.74

Kur

USD/TL 3.43 -%0.2 -%3.1

EUR/TL 4.11 %0.2 -%1.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.77 %0.0 -%2.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 238 240 228

Ortalama işlem hacmi * 2.04 1.97 1.82

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 8.0x

PD/DD 1.10x 1.30x 1.16x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.89x 0.79x

FD/Satışlar 1.32x 1.50x 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 %4.0

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 

PPK toplantısında faizlerde bir değişiklik öngörmüyoruz 

Bugün gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu toplantısında, piyasa beklentisi 

doğrultusunda, kısa vadeli faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz.   

• Mevcut enflasyon görünümü gevşeme adımı için destekleyici bir ortam 

sunmamakta.  

• 1Ç18’de para politikasında gevşeme beklentimizi koruyoruz. 

• Para politikasında bir değişiklik yapılmaması durumunda piyasada herhangi bir 

hareket yaşanmasını beklemiyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Bagfas – Şirket Gürcistan ve Türkmenistan'a ihraç edilmek üzere Dreymoor firmasından 

12,000 ton DAP gübresi siparişi alındığını açıkladı. Siparişin tutarı 4,31 milyon USD olup, 

sevkiyatın Eylül ayında tamamlanması planlanmaktadır. 

Emlak Konut GYO – Şirket Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 

sözleşmesi, Yüklenici Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş. ile imzaladığını açıkladı. İhalede 

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 3.808.000.000 TL olup, Arsa Satışı 

Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO): %25 olarak belirlenmiş, Asgari Arsa Satışı 

Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 952.000.000 TL’dir. Ayrıca, şirket payı 

toplam gelirinin %20'si Emlak Konut GYO'ya ait olacaktır. 

Koza Altın – Şirketten gelen açıklamada, Koza Holding Anonim Şirketine 2011 yılı hesap 

dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 17,3 milyon TL vergi aslı ve 
17,3 milyon TL vergi cezası olmak üzere toplam 34,6 milyon TL tutarında vergi cezası 
tebliğ edildiği bildirilmiştir. 

Tat Gıda – Dünya Gazetesi’nde yer alan haberde Tat Gıda Genel Müdürü Arzu Aslan 

Kesimer Güney Avrupa'da yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Kesimer ayrıca 

Tat Gida’nın son beş yıldır ortalama yüzde 12 büyüme kaydettiğini ve bu yıl da aynı 

oranda büyüme beklediklerini belirtti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Karari_oncesi_Beklentilerimiz.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün satışların devam ettiği BİST-100 endeksinin günü %0,9 aşağıda 108.155 seviyesinden 

kapadığı görüldü. Satışların genele yayılırken, sanayi endeksindeki düşüşün bankacılık 

endeksinin önüne geçtiği takip edildi. Bugün güne Gelişmekte olan Ülkeler tarafında 

satışların ön planda olduğu bir güne başlıyoruz. Gerek Çin tarafından gelen verilerin 

hayal kırıklığı yaratması, gerekse enflasyon tarafındaki gelişmeler nedeniyle bugün 

gerçekleştirilecek olan İngiltere Merkez Bankası toplantısının daha “Şahin” bir söylem 

içerisinde olabileceği beklentileri, satışların nedenleri arasında sayılabilir. Bunlara ek 

olarak ve en önemlisi ise ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsünün Trump’ın vergi reformuna 

ilişkin ayrıntıların 25 Eylül haftası içerisinde açıklanmasının beklendiğini belirtmesinin 

GoÜ kurları tarafında satış baskısını hızlandırdığı görülüyor.  

Bugün yurtiçinde PPK toplantısını takip ediyor olacağız. Faizlerde herhangi bir değişiklik 

beklemezken, piyasa tepkisinin de oldukça sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Yurtdışında 

ise Türkiye saatiyle 15:30’da gelecek ABD TÜFE verileri yakından takip edilecek. Bugün 

güne BİST-100 tarafında satıcılı bir başlangıç beklerken, gün boyunca da satışların genel 

olarak daha ön planda olmasını bekliyoruz.  Gün içinde BİST-100 endeksinde 109,053, 

109,951 ve 110,399 dirençlerini ve 107,707, 107,258 ve 106,361 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan’ın Cumhuriyetçiler’in yeni vergi planları ile 

ilgili önemli detayları 25 Eylül haftasında açıklamayı planladıklarını belirtmesi üzerine 

yükseliş hareketini hızlandıran dolar endeksi, 92,50 seviyesine doğru yükseldi. Dolar 

endeksindeki yükseliş hareketinin devam etmesi ile birlikte 3,45 seviyesi üzerine çıkan 

USDTRY paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 3,46 seviyesi üzerini test ediyor. Bugün 

gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu toplantısında, piyasa beklentisi 

doğrultusunda, kısa vadeli faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz, zira mevcut enflasyon 

görünümü gevşeme adımı için destekleyici bir ortam sunmamakta. Para politikasında bir 

değişiklik yapılmaması durumunda piyasada herhangi bir hareket yaşanmasını 

beklemiyoruz. Toplantı sonrasında açıklanan karar metnini yakından takip ediyor 

olacağız. Burada yatırımcılar özellikle PPK’nın enflasyon patikasına ilişkin yorumlarına 

odaklanacaklar. Kurun kısa vadede 3,43 – 3,47 seviyeleri arasında hareket etmesini 

beklemekteyiz. Kurun 3,73 seviyesini yukarı yönlü kırması durumunda 3,50 seviyesinin 

hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz.  Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,4609 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,4677 seviyesi direnç, 3,4588 seviyesi ise destek konumunda. 3,4677 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,4800, 3,4500 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,4378. 

USD/TL (Haftalık, TL) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Eylül 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

EUR/USD 

Dolar endeksindeki toparlanma hareketinin hız kazanması ile birlikte 1,19 seviyesi altına 

kadar geri çekilen EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibariyle zayıf görünümünü 

sürdürüyor. Dolar endeksi, ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan’ın 

Cumhuriyetçiler’in yeni vergi planları ile ilgili önemli detayları 25 Eylül haftasında 

açıklamayı planladıklarını belirtmesi üzerine yükseliş hareketini hızlandırarak 92,50 

seviyesine doğru yükseldi. Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte öngördüğümüz üzere 

düşüş hareketini hızlandıran EURUSD paritesi, 1,19 seviyesi altındaki seyrini sürdürüyor. 

Bu noktada paritedeki geri çekilmenin kısa vadede sürmesini ve paritenin 1,18 seviyesine 

doğru düşüş hareketine devam etmesi beklenebilir. Paritedeki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1871 seviyesinden işlem görmekte olan 

EURUSD paritesinde, 1,1861 seviyesi destek, 1,1887 seviyesi ise direnç konumunda. 

Paritede 1,1887 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 

1,1915, 1,1861 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1,1818. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan’ın Cumhuriyetçiler’in yeni vergi planları ile 

ilgili önemli detayları 25 Eylül haftasında açıklamayı planladıklarını belirtmesi üzerine 

yükseliş hareketini hızlandıran dolar endeksi, 92,50 seviyesine doğru yükseldi. Dolar 

endeksindeki yükselişin güçlenmesi ile birlikte düşüş hareketini hızlandıran altın, kısa 

vadeli yükseliş kanalının alt sınırına denk gelen 1320’li seviyelere kadar gerilemiş 

durumda. Bu sabah saatleri itibariyle kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında hareket 

etmekte olan altın fiyatlarında, teknik göstergelerin de aşırı satıma işret ettiklerini 

görüyoruz. Bu noktada, altının kısa vadeli yükseliş kanalının sınırında, yani 1320 seviyesi 

üzerinde tutunması durumunda mevcut seviyelerden yönünü yukarı dönmesi ve 

kayıplarının bir kısmını geri alması beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1321,90 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1320,78 seviyesi destek, 1326,14 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1326,14 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1330, 1320,78 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1314,34. 

 

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 2,498 %0.1 %1.3 %1.3 %5.6 %11.6

DAX 12,554 %0.2 %2.8 %3.2 %4.7 %9.3

FTSE 7,380 -%0.3 %0.3 %0.4 %0.3 %3.3

Nikkei 19,866 -%0.2 %2.2 %1.5 %1.1 %3.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108,156 -%0.9 -%1.3 -%1.3 %21.3 %38.4

Çin 3,384 -%0.5 %0.0 %4.0 %3.9 %8.5

Hindistan 32,186 %0.1 %1.7 %2.4 %9.4 %21.0

Endonezya 5,846 %0.0 %0.2 %0.7 %7.6 %10.3

Rusya 2,054 -%0.2 %2.0 %5.2 %2.6 -%8.0

Brezilya 74,788 %0.3 %3.7 %9.5 %15.6 %24.2

Meksika 50,165 -%0.6 -%0.7 -%2.0 %6.5 %9.9

Güney Afrika 56,153 -%0.4 %0.5 %1.2 %8.6 %10.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%0.8 -%9.7 -%14.8 -%7.5 -%25.2

EM VIX 15 -%4.1 -%13.6 -%14.9 -%2.4 -%33.5

MOVE 51 -%0.5 -%2.9 %4.2 -%21.7 -%28.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4579 %0.7 %0.9 -%1.9 -%7.6 -%1.9

Brezilya 3.1351 %0.3 %1.1 -%1.7 -%0.6 -%3.5

Güney Afrika 13.1341 %1.0 %2.8 -%1.4 %0.0 -%4.4

Çin 6.543 %0.1 %0.3 -%1.9 -%5.4 -%5.8

Hindistan 63.9975 -%0.1 -%0.2 -%0.2 a.d. -%5.8

Endonezya 13202 %0.0 -%1.0 -%1.1 -%1.2 -%2.0

CDS *

Türkiye 162.8 0.6 -2.0 -12.3 -48.5 -23.4

Brezilya 182.7 -0.2 -4.3 -14.9 5.0 -11.6

Güney Afrika 166.7 -1.2 -4.6 -8.2 a.d. a.d.

Endonezya 97.0 -0.3 -5.2 -12.2 -13.6 -13.7

Rusya 137.2 -1.0 -3.6 -9.6 -11.4 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 0.0 0.9 -0.2 -0.7 -0.7

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

Güney Afrika %8.4 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.5

Hindistan %6.6 0.0 0.1 0.1 a.d. 0.1

Endonezya %6.4 0.0 -0.1 -0.5 -1.0 -1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.8 0.02 0.33 -0.12 -0.96 -1.05

Brezilya %4.3 -0.02 -0.03 -0.30 -0.83 -1.16

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

Endonezya %3.3 0.00 -0.05 -0.27 -0.73 -0.99

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.16 %1.6 %1.8 %8.7 %7.4 -%2.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.3 %2.2 %0.3 %3.6 %1.9 -%8.2

Altın - USD / oz 1324.2 -%0.3 -%0.8 %3.1 %10.1 %15.0

Gümüş - USD / t oz. 17.772 -%0.1 -%0.2 %3.8 %4.9 %11.2

Commodity Bureau Index 429.9 -%0.5 -%1.6 -%2.3 -%0.4 %1.6

* 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. 

 


