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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün boyunca alıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,6 

değer artışıyla 96.162 seviyesinden kapattı. Banka ve holding 

hisselerinin pozitif yönde ayrıştığını gözlemledik. 

Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. 

Yatırımcıların yurtdışındaki gelişmelere odaklanacaklarını 

düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri piyasasında 

satıcılı bir seyir söz konusu olup, ABD ve Avrupa vadeli işlemlerinde 

de satıcılı bir seyir mevcuttur. Öte yandan, dolar endeksindeki 

gerilemeye paralel olarak GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı 

değer kazanmakta olup Türk lirasının da ise hafif değer kaybı 

mevcuttur. 

Küresel piyasalardaki zayıf seyre bağlı olarak bugün Borsa 

İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olmasını beklemekteyiz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 96.441, 96.720 ve 97.082 dirençlerini ve 95.799, 

95.437 ve 95.158 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Garanti Bankası - Uluslararası piyasalarda 750 milyon dolarlık 

tahvil ihracı gerçekleştirdi. 

 Goodyear – 23 Mayıs’ta hisse başına 0,0319759 TL nakit temettü 

dağıtımı gerçekleştirecek. 

 Karsan - ABD  Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım 

Süreci’ne ilişkin olarak üretilecek prototiplerin 2017 yılının son 

çeyreğinde teslim edileceğini açıkladı. 

 Zorlu Enerji – 2017 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

18 Mayıs - Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                  TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

22 Mayıs - Merkezi Yönetim Borç Stoku

23 Mayıs -  Mayıs Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 96,162 %0.6 %0.9

BIST-30 118,375 %0.7 %0.9

Banka 162,036 %0.9 -%0.2

Sanayi 102,346 %0.5 %0.5

Hizmet 61,024 -%0.2 %2.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.92 11.92 11.96

2 yıllık bono faizi 11.55 11.51 11.45

10 yıllık bono faizi 10.64 10.61 10.57

Kur

USD/TL 3.55 -%1.3 -%3.7

EUR/TL 3.91 -%0.1 %0.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.73 -%0.7 -%1.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 205 200 185

Ortalama işlem hacmi * 1.51 1.62 1.48

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.4x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.22x 1.09x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.91x 0.80x

FD/Satışlar 1.32x 1.32x 1.18x

FD/FAVÖK 8.0x 7.8x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %21.2 %18.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.4 %14.0

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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Şirket ve Sektör Haberleri 

Garanti Bankası - Uluslararası piyasalarda 10 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında 

sermaye benzeri tahvil ihracı yaptı. 5 yılda geri çağırma opsiyonlu tahvilin kupon oranı 

%6,125 olarak belirlendi. Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre ihraç, Türk 

bankacılık tarihinde Basel 3 kapsamında 4 milyar dolarla en yüksek talebi gören tahvil 

ihracı oldu. İşlem, 1Ç17 sonunda %15,9 olan banka sermaye yeterlilik rasyosuna 111 baz 

puan katkı yapacak.  

Goodyear – 23 Mayıs’ta hisse başına 0,0319759 TL nakit temettü dağıtımı 

gerçekleştirecek. Temettü verimi %0,76. 

Karsan - ABD  Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci’ne ilişkin olarak 

verilen altı adet prototip siparişinin, 2017 yılının son çeyreğinde teslim edileceğini 

açıkladı. 

Zorlu Enerji – 2017 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Şirket, bu yıl 1.100-1.300 milyon 

TL net satış (2016: 1.195 milyon TL), 500-550 milyon TL FAVÖK (2016: 433 milyon TL) 

rakamına ulaşmayı öngörüyor. Şirket ayrıca bu yıl satış hacminin geçen yılki 5 milyon 

MWh’den 10 milyon MWh’ye çıkmasını öngörüyor. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gün boyunca alıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,6 değer artışıyla 

96.162 seviyesinden kapattı. Banka ve holding hisselerinin pozitif yönde ayrıştığını 

gözlemledik. 

Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Yatırımcıların 

yurtdışındaki gelişmelere odaklanacaklarını düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle, GOÜ 

hisse senetleri piyasasında satıcılı bir seyir söz konusu olup, ABD ve Avrupa vadeli 

işlemlerinde de satıcılı bir seyir mevcuttur. Öte yandan, dolar endeksindeki 

gerilemeye paralel olarak GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer 

kazanmakta olup Türk lirasının da ise hafif değer kaybı mevcuttur. 

Küresel piyasalardaki zayıf seyre bağlı olarak bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir 

seyir olmasını beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 96.441, 96.720 ve 

97.082 dirençlerini ve 95.799, 95.437 ve 95.158 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Mayıs 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,401 -%0.1 %0.2 %2.2 %9.8 %7.2

DAX 12,805 %0.0 %0.4 %5.7 %19.8 %11.5

FTSE 7,522 %0.9 %2.4 %2.7 %10.7 %5.3

Nikkei 19,920 -%0.5 -%0.4 %7.9 %10.9 %3.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 96,162 %0.6 %0.9 %6.1 %28.0 %23.1

Çin 3,113 -%0.1 %1.9 -%3.5 -%3.1 %0.2

Hindistan 30,583 %0.2 %1.3 %4.2 %16.8 %15.1

Endonezya 5,647 -%0.4 -%1.3 %0.9 %8.3 %6.2

Rusya 1,993 -%0.5 -%0.5 %2.6 -%2.4 -%10.7

Brezilya 68,685 %0.3 %3.6 %6.8 %14.9 %14.0

Meksika 49,460 -%0.4 -%1.0 %0.9 %10.1 %8.4

Güney Afrika 54,023 -%0.1 -%0.3 %1.0 %6.7 %6.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %2.2 %6.9 -%27.4 -%22.4 -%24.1

EM VIX 16 %0.9 %0.7 -%19.7 -%31.3 -%26.8

MOVE 55 -%2.2 %0.5 -%21.8 -%30.7 -%22.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5388 -%0.3 -%2.3 -%4.4 %6.5 %0.4

Brezilya 3.0963 -%0.4 -%2.9 -%0.1 -%9.6 -%4.7

Güney Afrika 13.0591 -%1.0 -%4.2 -%1.8 -%8.7 -%5.0

Çin 6.8867 -%0.1 -%0.3 %0.1 %0.1 -%0.8

Hindistan 64.0775 %0.0 -%0.8 -%0.7 -%5.7 -%5.7

Endonezya 13300 %0.0 -%0.4 %0.1 -%0.6 -%1.3

CDS *

Türkiye 204.0 -1.6 -0.6 -27.9 -53.3 -1.3

Brezilya 195.5 -3.9 -14.1 -12.0 -77.5 46.7

Güney Afrika 189.3 -2.1 -6.0 a.d. -72.0 a.d.

Endonezya 128.5 -1.8 5.9 -13.3 -45.6 29.8

Rusya 149.9 -1.4 -6.0 a.d. -53.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.0 0.9 -0.2 -0.4 -0.8

Brezilya %9.9 -0.1 -0.2 -0.2 -2.0 a.d.

Güney Afrika %8.6 -0.1 -0.2 a.d. -0.4 -0.3

Hindistan %6.7 -0.1 -0.3 -0.2 0.2 0.2

Endonezya %7.0 0.0 -0.1 0.0 -0.7 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 -0.03 0.71 -0.10 -0.49 -0.67

Brezilya %4.5 -0.03 -0.25 -0.14 -0.70 -0.97

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.01 -0.26 -0.21 -0.30

Endonezya %3.8 0.00 -0.01 -0.03 -0.32 -0.47

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.65 -%0.3 %6.0 -%6.7 %10.8 -%9.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.66 -%0.4 %6.1 -%7.6 %6.8 -%9.4

Altın - USD / oz 1236.4 %0.5 %1.7 -%4.1 %1.0 %7.4

Gümüş - USD / t oz. 16.693 %0.8 %4.3 -%9.8 -%1.4 %4.4

Commodity Bureau Index 435.29 %0.2 %3.1 %3.0 %5.8 %2.9

* 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. 

 


