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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Güne satıcılı başlayan BİST-100 endeksi %0,3 değer kaybı ile 89.136 

seviyesinden kapattı.  

Bugün Türkiye saatiyle 21:00’de gelecek olan FOMC kararı öncesinde 

piyasalarda özellikle ABD tarafından gelecek olan TÜFE ve perakende 

satış verileri yakından takip ediliyor olunacak. Yurtiçinde ise beklenen 

istihdam ve bütçe verilerinin piyasa dinamikleri üzerinde herhangi bir 

etkisinin olmasını beklemiyoruz.  

FOMC kararı tarafında ölçülü bir faiz artırımından ziyade asıl 

belirleyici konu, ileriye yönelik sözel yönlendirmesi ve faiz artırım 

patikasına ilişkin söylemleri olacak. İlk tepkilerin ise özellikle kur 

tarafında kendisini göstermesini bekleriz. 

Sabah kotasyonlarına bakıldığında TL tarafında sakin bir görünüm 

dikkat çekiyor. ABD vadelilerinde olumlu resmin yanı sıra petrol 

fiyatlarında bir miktar yükseliş gelişmekte olan ülkeler açısından risk 

iştahını ayakta tutabilecek bir gelişme olması dolayısıyla hafif alıcılı 

bir başlangıç bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 89.466, 

89.796 ve 89.982 dirençlerini ve 88.951, 88.765 ve 88.435 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Bizim Toptan – 15 bin adet pay alımı gerçekleştirdi. 

 Migros – 25TL hedef fiyat ile AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

15 Mart - Şubat Merkezi Bütçe Verileri

                Aralık Dönemi İşgücü İstatistikleri

16 Mart - PPK Toplantısı

                Ocak Kısa Vadeli Dış Borç Stoku

                Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

17 Mart - Ocak Dış Ticaret Endeksleri

20 Mart - Şubat Merkezi Yönetim Borç Stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,137 -%0.3 -%1.8

BIST-30 109,294 -%0.4 -%2.1

Banka 150,045 -%1.1 -%2.8

Sanayi 94,723 -%0.3 -%1.5

Hizmet 57,086 %0.4 -%1.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 10.81 10.80 10.62

2 yıllık bono faizi 11.55 11.57 11.39

10 yıllık bono faizi 11.39 11.30 11.17

Kur

USD/TL 3.75 %1.7 %2.6

EUR/TL 3.99 %2.2 %2.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.87 %2.0 %2.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 180 186 183

Ortalama işlem hacmi * 1.05 1.17 1.24

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.0x 7.6x

PD/DD 1.09x 1.11x 1.00x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.80x 0.71x

FD/FAVÖK 8.0x 7.6x 6.8x

Kar büyümesi %13.3 %18.3 %17.9

Özsermaye karlılığı %12.6 %13.0 %13.6

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.7

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Migros – 25TL hedef fiyat ile AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. 

Migros perakende sektörü içerisinde, 16 Kasım tarihli yayınladığımız raporumuzdan bu 

yana en iyi performans gösteren hisse olurken, %22 mutlak getiri sağladı. Sektör 

ortalamasının üzerinde satış büyümesi ve nakit akışındaki iyileşme, TL’nin avroya karşı 

değer kaybına rağmen, hissedeki yükselişi destekledi. Migros için “AL” tavsiyemizi 

sürdürürken hedef fiyatımızı 25 TL seviyesine (önceki 24 TL) yükseltiyoruz. 2017 şirket 

beklentilerinin tahminlerimizin üzerinde açıklanması ve Kipa’nın finansallarında 

gözlemlenen iyileşme tahminlerimizde yukarı yönlü revizyona neden oldu. Bilindiği 

üzere Migros, Kipa hisselerinde çağrı muafiyeti için SPK’ya başvurdu. Çağrı olması 

durumunda 135 milyon TL ek nakit çıkışı ve hedef fiyatımızda %3 gerileme 

öngörüyoruz.  

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

Bizim Toptan – 11,92-11,98 TL fiyat aralığından 15 bin adet pay alımı gerçekleştirdi. 

Geri alınan pay miktarı, ödenmiş sermayenin %0,233’üne ulaştı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Migros_15_Mart_2017.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Güne satıcılı başlayan BİST-100 endeksi %0,3 değer kaybı ile 89.136 seviyesinden 

kapattı.  

Bugün Türkiye saatiyle 21:00’de gelecek olan FOMC kararı öncesinde piyasalarda 

özellikle ABD tarafından gelecek olan TÜFE ve perakende satış verileri yakından 

takip ediliyor olunacak. Yurtiçinde ise beklenen istihdam ve bütçe verilerinin piyasa 

dinamikleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.  

FOMC kararı tarafında ölçülü bir faiz artırımından ziyade asıl belirleyici konu, ileriye 

yönelik sözel yönlendirmesi ve faiz artırım patikasına ilişkin söylemleri olacak. İlk 

tepkilerin ise özellikle kur tarafında kendisini göstermesini bekleriz. 

Sabah kotasyonlarına bakıldığında TL tarafında sakin bir görünüm dikkat çekiyor. 

ABD vadelilerinde olumlu resmin yanı sıra petrol fiyatlarında bir miktar yükseliş 

gelişmekte olan ülkeler açısından risk iştahını ayakta tutabilecek bir gelişme olması 

dolayısıyla hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

89.466, 89.796 ve 89.982 dirençlerini ve 88.951, 88.765 ve 88.435 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Bugün Türkiye saatiyle 21:00 FOMC’nin Mart ayı toplantı kararı açıklanacak. Kararın 

açıklanmasının hemen ardından ise, Fed Başkanı Yellen’ın saat 21:30’da basın toplantısı 

gerçekleşecek. Aşağıda çeşitli senaryolarda olası piyasa reaksiyonu beklentilerimizi 

paylaştık: 

25bps faiz artırımı + daha şahin bir söylem: Burada daha şahin bir söylem ile, yıl içinde 

dört faiz artırımı kapısının açık bırakılması, enflasyon tahminleri konusunda daha yukarı 

yönlü beklentiler anlaşılmalı.  Bu durumda dolar endeksinin yükselişini 102 seviyesi 

üzerine taşıması ve US$/TL paritesinin 3,80 seviyesini hedef alması beklenebilir.  

25bps faiz artırımı + daha güvercin bir söylem: FED’in kademeli faiz artırımı söylemini 

güçlendirip, Haziran faiz artırımı tarafında güçlü bir ışık yakmaması, dot-plot tarafında 

önemli bir değişikliğin görülmemesi ve enflasyon bekleyişleri tarafında yukarı yönlü risk 

unsurunun çok vurgulanmaması, “güvercin” söylem kapsamında değerlendirilebilir. 

Böyle bir senaryo dolar endeksindeki yükselişi tersine çevirebilir.  Faiz artırım 

beklentilerin büyük ölçüde fiyatların içerisinde olması, güvercin açıklamaların 

piyasalarda daha baskın fiyatlanmasına neden olacaktır. USDTRY tarafında ise 3,70 – 

3,72 bandına doğru geri çekilme beklenebilir.  

Fed’den bir faiz artırımı gelmemesi durumunda: Piyasalarda çok sert tepki görülmesini 

bekleriz. Dolar endeksinin 50 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 101 seviyesini 

hızla aşağı yönlü kırması ve sert satış baskılarına maruz kalması beklenebilir. USDTRY 

paritesinde ise 3,67 – 3,69 bandı hedef haline gelebilir. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Bugün Türkiye saatiyle 21:00 FOMC’nin Mart ayı toplantı kararı açıklanacak. Kararın 

açıklanmasının hemen ardından ise, Fed Başkanı Yellen’ın saat 21:30’da basın toplantısı 

gerçekleşecek. Aşağıda çeşitli senaryolarda olası piyasa reaksiyonu beklentilerimizi 

paylaştık: 

25bps faiz artırımı + daha şahin bir söylem: Burada daha şahin bir söylem ile, yıl içinde 

dört faiz artırımı kapısının açık bırakılması, enflasyon tahminleri konusunda daha yukarı 

yönlü beklentiler anlaşılmalı.  Bu durumda dolar endeksinin yükselişini 102 seviyesi 

üzerine taşıması ve EURUSD paritesinin ise 1,05’li seviyelere doğru sert bir geri çekilme 

hareketi gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. 

25bps faiz artırımı + daha güvercin bir söylem: FED’in kademeli faiz artırımı söylemini 

güçlendirip, Haziran faiz artırımı tarafında güçlü bir ışık yakmaması, dot-plot tarafında 

önemli bir değişikliğin görülmemesi, enflasyon bekleyişleri tarafında yukarı yönlü risk 

unsurunun çok vurgulanmaması, “güvercin” söylem kapsamında değerlendirilebilir. 

Böyle bir senaryo dolar endeksindeki yükselişi tersine çevirebilir.  Faiz artırım 

beklentilerin büyük ölçüde fiyatların içerisinde olması, güvercin açıklamaların 

piyasalarda daha baskın fiyatlanmasına neden olacaktır.  EURUSD paritesinin 1,07 

seviyesi üzerine doğru yükselişe geçmesine ve kısa vadede bu seviye üzerinde bir süre 

kalıcı olmasına neden olabilir.  

Fed’den bir faiz artırımı gelmemesi durumunda: Piyasalarda çok sert tepki görülmesini 

bekleriz. Dolar endeksinin 50 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 101 seviyesini 

hızla aşağı yönlü kırması ve sert satış baskılarına maruz kalması beklenebilir.  Bu 

durumda EURUSD paritesi 1,05 seviyesi altına hızlı bir iniş sergileyebilir. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün öğle saatlerinde 80 saatlik hareketli otalamasını aşağı yönlü kırması sonucunda 

düşüş hareketini sürdüren altın fiyatları, Fed toplantısı öncesinde 1200 seviyesi üzerinde 

dalgalı bir seyir izlemekte. Bugün gün içerisinde ABD’den gelecek olan TÜFE ve 

Perakende Satışlar verileri altındaki kısa vadeli gidişat açısından önemli olacaktır. Akşam 

saatlerinde ise Fed’den gelecek olan toplantı kararını takip ediyor olacağız. Bu noktada, 

Fed’in makroekonomik projeksiyonlarında (büyüme ve enflasyon; beklentileri) yapacağı 

revizyonlar ve faiz artırım surecine ilişkin vereceği ipuçları yakından takip ediliyor 

olacak. Fed’den gelecek olan sözlü yönlendirmenin, faiz artırımından daha önemli 

olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısı ile bugün içerisinde yatırımcılarımıza ABD’den 

gelecek olan verileri ve Fed cephesinden gelecek olan açıklamaları yakından takip 

etmelerini öneriyoruz. Fed’den faiz artırımı ile birlikte şahin açıklamalar görmemiz 

durumunda 1200 seviyesi altına hızla gerileyen ve bu seviye altında kalıcılık sağlayan bir 

altın görebiliriz. Aksi takdirde, yani Fed’in faiz artırmaması ya da güvercin açıklamalarda 

bulunması durumunda ise 1220 seviyesine doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. 

Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1202,61 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1200 seviyesi destek, 

1207,02 seviyesi ise direnç konumunda. 1207,07 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1213, 1200 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1195. 

XAUUSD (Günlük, USD) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Mart 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,365 -%0.3 -%0.1 %0.7 %10.2 %5.7

DAX 11,989 %0.0 %0.2 %1.7 %14.9 %4.4

FTSE 7,358 -%0.1 %0.3 %0.8 %9.3 %3.0

Nikkei 19,610 -%0.2 %1.6 %0.6 %19.2 %2.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89,137 -%0.3 -%1.8 %1.4 %15.7 %14.1

Çin 3,239 %0.1 %0.0 %0.9 %8.0 %4.5

Hindistan 29,443 %0.0 %1.5 %4.5 %3.6 %10.5

Endonezya 5,432 %0.1 %0.8 %1.1 %3.3 %2.7

Rusya 2,001 %0.1 -%2.3 -%6.4 %0.2 -%10.4

Brezilya 64,699 -%1.3 -%1.6 -%4.8 %11.7 %7.4

Meksika 47,088 %0.0 -%0.7 -%0.2 %2.5 %3.2

Güney Afrika 51,699 -%0.3 %0.6 -%1.5 -%0.9 %2.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %8.4 %7.4 %14.5 -%32.2 -%12.4

EM VIX 16 %3.6 -%5.7 %0.2 -%39.5 -%29.5

MOVE 65 -%0.7 -%1.3 -%3.1 -%5.8 -%9.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7425 %0.0 %1.7 %2.5 %25.6 %6.2

Brezilya 3.1686 %0.5 %1.6 %2.7 -%5.3 -%2.5

Güney Afrika 13.1553 %0.1 %1.4 %0.4 -%8.1 -%4.3

Çin 6.915 %0.0 %0.2 %0.7 %3.6 a.d.

Hindistan 65.8175 a.d. -%1.3 -%1.6 -%1.6 -%3.1

Endonezya 13371 %0.1 %0.2 %0.3 %1.3 a.d.

CDS *

Türkiye 237.0 1.2 -0.5 0.3 31.3 -17.9

Brezilya 233.3 1.5 13.1 4.0 14.4 109.7

Güney Afrika 191.0 -0.5 -1.7 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 130.6 0.7 3.6 -6.4 14.5 33.6

Rusya 174.9 4.0 8.9 -2.2 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.4 0.1 1.6 0.5 a.d. 0.0

Brezilya %10.4 0.2 0.1 0.0 -2.1 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.2

Hindistan %6.9 a.d. 0.1 0.0 0.0 0.4

Endonezya %7.4 0.0 0.0 -0.1 0.3 -0.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 0.02 1.31 0.23 a.d. -0.07

Brezilya %5.2 0.01 0.19 0.43 0.29 -0.32

Güney Afrika %4.8 0.05 0.25 0.23 0.78 -0.10

Endonezya %4.1 0.04 0.15 0.22 0.61 -0.22

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50.92 -%0.8 -%8.9 -%9.0 %11.1 -%10.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.72 -%1.4 -%10.2 -%10.3 %9.5 -%11.2

Altın - USD / oz 1202.6 %0.0 -%1.1 -%1.7 -%9.0 %4.4

Gümüş - USD / t oz. 16.888 -%0.3 -%3.5 -%5.6 -%11.0 %5.6

Commodity Bureau Index 432.81 %0.3 %0.0 -%0.5 %8.0 %2.3

* 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. 

 


