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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Türk lirasındaki değer kaybına rağmen, BİST-100 endeksi günü 

%0,23 değer artışıyla 81.712 seviyesinden kapattı. Banka 

endeksindeki satışlar dün de sürerken ve sanayi ve hizmet 

endekslerindeki değer artışlarının devam ettiğini görüyoruz. 

Bugün veri akışının zayıf olacağı bir gün olacak olup, Türk lirasındaki 

seyrin yatırımcılar tarafından takip edilecek en önemli husus 

olacağını düşünüyoruz. Yurtdışına baktığımızda, GOÜ para 

birimlerinin ABD dolarına karşı değer kazandığını ve Türk lirasında da 

değer kazancının olduğunu görmekle beraber GOÜ hisse senetleri 

piyasasında ise karışık bir seyir söz konusudur. Yurtdışı vadeli 

işlemlerde ise satıcılı bir seyir mevcuttur. 

Kısa vadeli indikatörlerin aşırı alım bölgesinde olan BİST-100 

endeksinde bugün hafif satıcılı bir seyir izlemesini beklemekteyiz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 82.133, 82.554 ve 82.948 

dirençlerini ve 81.318, 80.924 ve 80.503 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Yüksek katılım oranı ve zayıf inşaat sektörü Ekim işsizlik oranını 

yükseltti.  

 2016 yılı bütçe açığı / GSYİH %1,1 oldu. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Netaş – İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari 

İşletmesi'nin açtığı ihalede 13,5 milyon TL ile en iyi teklifi verdi. 

 Tümosan – Altay Tankı Güç Grubu Geliştirme Projesi ile ilgili 

olarak SSM’den 1 ay ek süre aldı. 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

19 Ocak - Haftalık yabancı portföy hareketleri

                 TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

23 Ocak - Ocak Tüketici Güven endeksi

24 Ocak - PPK toplantısı

25 Ocak - Ocak Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 81,712 %0.2 %5.6

BIST-30 99,614 %0.0 %5.7

Banka 132,476 -%0.7 %3.8

Sanayi 89,464 %1.0 %7.7

Hizmet 52,469 %0.4 %5.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 8.50 8.50 8.50

AOFM 8.39 8.34 8.28

2 yıllık bono faizi 11.37 11.37 10.95

10 yıllık bono faizi 11.44 11.44 11.40

Kur

USD/TL 3.76 %1.6 %7.7

EUR/TL 3.99 %2.2 %9.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.87 %1.9 %8.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 166 161 165

Ortalama işlem hacmi * 1.56 1.40 1.01

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.0x 8.2x 7.1x

PD/DD 1.14x 1.01x 0.90x

PD/DD (Banka) 0.79x 0.70x 0.63x

FD/FAVÖK 8.2x 7.1x 6.3x

Kar büyümesi %17.2 %14.0 %15.4

Özsermaye karlılığı %13.5 %13.1 %13.5

Temettü verimi %2.9 %3.4 %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 

Yüksek katılım oranı ve zayıf inşaat sektörü Ekim işsizlik oranını yükseltti 

Ekim dönemi (Eylül-Ekim-Kasım) arındırılmamış işsizlik oranı %11,8 olarak 

gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemindeki %10,5’e göre önemli bir kötüleşme 

gösterdi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ekim döneminde %11,7 oldu 

(bir önceki dönem %11,3). Burada oldukça önemli faktörlerden birinin işgücüne katılım 

oranının artışı olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Zira son iki ay içerisinde katılım 

oranı 0,5 yüzde puan kadar artış göstererek, %52,4’ye ulaştı. İnşaat sektörü istihdam 

sayısındaki azalma Ekim ayı işgücü piyasasındaki bozulmanın önemli sebeplerinden biri 

oldu.  Rapora ulaşmak için tıklayınız.  

 

 

2016 yılı bütçe açığı / GSYİH %1,1 oldu 

Aralık merkezi yönetim bütçe açığı yıllık bazda %50 artış kaydederek 27,1 milyar TL 

olarak gerçekleşirken, faiz dışı fazla %55 oranında artarak 25,3 milyar TL oldu. Yeni 

GSYİH verileri göz önüne alındığında, faiz dışı fazlanın GSYİH’ye oranı %0,8 olarak 

gerçekleşirken, hedeflenen %0,7’nin bir miktar üzerinde kaldı. Bütçe açığının GSYİH’ya 

oranı ise %1,1 ile %1,3 olan hedeften daha iyi bir performans sergiledi. 2017 için, bütçe 

göstergelerindeki bozulmanın, hedeflenen oranlardan daha da kötüye gideceğini 

tahmin ediyoruz. 2017 yılında bütçe açığının GSYİH’ya oranının %1,9 olmasını 

bekliyoruz. Faiz dışı fazlanın ise GSYİH’nin %0,1’ine kadar gerileyeceğini öngörüyoruz. 

Sonuç olarak, mali göstergelerin, makro görünüm ve not görünümü açısından 2017 yılı 

içerisinde daha fazla takip edileceğini düşünüyoruz. Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Netaş – İstanbul Yeni Havalimanı’nın 25 yıl işletmesini üstlenmiş olan İGA Havalimanları 

İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nin tüm havalimanını kapsayacak kablolu ve 

kablosuz alan ağlarının kuruluşu ve 5 yıl işletilmesi için açtığı ihalede Netaş 13,5 milyon 

Euro ile en iyi teklifi verdi. 

Tümosan - Altay Tankı Güç Grubu Geliştirme Projesi ile ilgili olarak Savunma Sanayi 

Müsteşarlığı’ndan (SSM) 1 ay ek süre aldı. Şirket, Avusturyalı AVL List GmbH ile 

imzalanmış olan Teknik Destek Sağlayıcı sözleşmesinin 7 Ocak’ta iptal edildiğini belirtti. 

Tümosan, projenin yurtiçi kaynaklarla gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar yürütecek. 

  

Mevsimsel etkilerden 

arındırılmış işsizlik oranı 

Ekim döneminde %11,7 oldu 

Bu noktada işgücüne katılım 

oranındaki artış gözardı 

edilmemeli.   

2017 yılında bütçe açığının 

GSYİH’ya oranının %1,9 

olmasını bekliyoruz. Faiz dışı 

fazlanın ise GSYİH’nin 

%0,1’ine kadar gerileyeceğini 

öngörüyoruz.   

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/istihdam_Ekim_donemi8f113af4-2.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Merkezi_Yonetim_Butcesi__Aralik_201600fda1a3-e.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Türk lirasındaki değer kaybına rağmen, BİST-100 endeksi günü %0,23 değer 

artışıyla 81.712 seviyesinden kapattı. Banka endeksindeki satışlar dün de sürerken 

ve sanayi ve hizmet endekslerindeki değer artışlarının devam ettiğini görüyoruz. 

Bugün veri akışının zayıf olacağı bir gün olacak olup, Türk lirasındaki seyrin 

yatırımcılar tarafından takip edilecek en önemli husus olacağını düşünüyoruz. 

Yurtdışına baktığımızda, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer 

kazandığını ve Türk lirasında da değer kazancının olduğunu görmekle beraber GOÜ 

hisse senetleri piyasasında ise karışık bir seyir söz konusudur. Yurtdışı vadeli 

işlemlerde ise satıcılı bir seyir mevcuttur. 

Kısa vadeli indikatörlerin aşırı alım bölgesinde olan BİST-100 endeksinde bugün 

hafif satıcılı bir seyir izlemesini beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

82.133, 82.554 ve 82.948 dirençlerini ve 81.318, 80.924 ve 80.503 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

TCMB’nin, fonlama kanallarını sınırlayarak piyasadaki TL likiditesini azaltmaya yönelik 

hamleleri geçtiğimiz haftadan bu yana TL’yi dolar karşısında değerlendirmiş, USDTRY 

paritesinin 3,72 seviyesine kadar gerilemesine neden olmuştu. Ancak, dün öğle 

saatlerinde yeniden yükselişe geçen geçen kur, dolar endeksindeki gerilemeye rağmen 

tekrardan 3,80 seviyesi üzerine çıktı. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke 

para birimlerinde genel olarak pozitif bir seyrin hâkim olduğunu görüyoruz. Türk lirası 

%0,25’lik değer kazancıyla artıda seyreden para birimleri arasında yer alıyor. Kısa vadeli 

teknik göstergelerin aşırı alıma işaret ettiği kurda, sabah saatlerinde kısa vadeli düşüş 

hareketleri yaşandığını ve kurun 3,80 seviyesinin altına sarktığını görebiliriz. TCMB’nin 

bu hafta içerisinde günlük repo ihalesi açmamaya devam etmesi, 24 Ocak’taki 

toplantıya kadar kurdaki sakin ve satıcılı seyrin sürmesini sağlayabilir. Ancak TCMB’nin 

kurdaki yükseliş hareketini dindirecek yüklü bir faiz artırımı yapmaması durumunda, 

geçtiğimiz haftadan bu yana gelen geçici nitelikteki sıkılaştırıcı önlemlerin kurun ateşini 

dindirmekte yetersiz kalacağını ve kurdaki mevcut geri çekilmenin etkisini yitirerek TL 

üzerinde yeniden satış baskıları oluşabileceğini düşünmekteyiz. Kurdaki geri çekilme 

hareketlerinde, 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 3,7780 seviyesi önemli bir 

destek oluşturabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükselişi sınırlayacak güçlü bir direnç 

seviyemiz bulunmuyor. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün, 1,06 seviyesi üzerinde tutunamaması nedeniyle yükseliş hareketini sürdüremeyen 

EURUSD paritesi gün içerisinde satış baskılarına maruz kalmış olsa da, paritenin bu 

sabah saatlerinde yeniden 1,06 üzerinde tutunma çabası içerisine girdiğini görüyoruz. 

Dolar endeksinde gözlemlenen geri çekilme ile birlikte yönünü yeniden yukarı çeviren 

parite, kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında tutunmayı başarmış durumda. Kısa 

vadeli teknik göstergelerin yükseliş hareketlerini işaret ettiği paritenin, bugün içerisinde 

bir yükseliş çabası içerisine girmesi ve 1,0670 - 1,07 seviyesine doğru yükselişe geçmesi 

beklenebilir. Paritede, özellikle de sabah saatlerinde güçlü bir seyrin haki olmasını 

bekliyoruz. EURUSD grafiğine baktığımızda paritenin 1,0620 seviyesinden işlem 

gördüğünü ve 1,0606 – 1,0644 seviyeleri arasında hareket etmekte olduğunu 

görüyoruz. 1,0644 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 

1,0679, 1,0606 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 Cuma günü başkanlık koltuğuna oturacak olması ve 

İngiltere Başbakanı Theresa May’in bugün gerçekleşecek olan konuşması öncesinde 

Brexit endişelerinin yeniden alevlenmesi, piyasalardaki risk iştahını azaltarak altındaki 

değer kazancının sürmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra, dolar endeksindeki geri çekile 

hareketinin devam ediyor olması da altındaki yükselişi destekliyor. Altın fiyatlarındaki 

gün içi gidişat açısından İngiltere Başbakanı May'in bugün gerçekleştireceği konuşma 

oldukça önemli olacak. Hatırlayacağımız üzere İngiltere’nin AB ile gümrüksüz ticaretten 

çekilmeye hazırlandığının belirtilmesinin ardından küresel risk iştahı ciddi anlamda 

azalmış, altın ve yen sert bir şekilde değer kazanmıştı. Piyasadaki bu sert hareketlerin 

ardından, sterlin üzerinde oluşan satış baskısını hafifletebilmek için, Theresa May’in 

bugün daha ılımlı ve uzlaşmacı açıklamalarda bulunması bekleniyor. May’in, beklediği 

üzere yumuşak bir tonda konuşması, altın fiyatlarındaki yükseliş hareketinin 

durulmasına neden olabilir. Yatırımcılarımıza, İngiltere cephesinden gelecek olan 

açıklamaları yakından takip etmelerini öneriyoruz. Grafiğe baktığımızda ise altının bu 

sabah saatlerinde 1207,49 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1207,02 - 1213 seviyeleri 

arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1213 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir 

sonraki direnç seviyemiz 1216,66, 1207,02 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1200. 

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 2,275 %0.2 -%0.1 %0.7 %5.2 %1.6

DAX 11,555 -%0.6 -%0.1 %1.3 %14.8 %0.6

FTSE 7,327 -%0.1 %1.2 %4.5 %9.9 %2.6

Nikkei 19,095 -%0.9 -%1.9 -%2.4 %14.7 -%1.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 81,712 %0.2 %5.6 %5.3 -%1.3 %4.6

Çin 3,103 -%0.5 -%2.3 -%1.1 %1.1 -%0.5

Hindistan 27,288 -%0.1 %1.3 %2.9 -%2.1 %2.4

Endonezya 5,270 %0.2 -%0.5 %1.0 %3.4 -%0.3

Rusya 2,189 -%0.3 -%1.0 -%1.9 %12.8 -%2.0

Brezilya 63,831 %0.3 %3.5 %9.3 %14.8 %6.0

Meksika 45,740 -%1.0 %0.4 %1.4 -%2.1 %0.2

Güney Afrika 53,159 %0.7 %4.1 %7.0 %0.1 %4.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%2.7 -%0.8 -%11.7 -%13.9 -%38.3

EM VIX 18 -%5.0 -%5.1 -%4.1 -%10.9 -%20.4

MOVE 75 %1.0 -%1.0 -%1.1 %4.0 %9.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8041 %2.2 %2.4 %8.5 %27.8 %30.5

Brezilya 3.2409 %0.7 %1.3 -%4.4 -%0.4 -%18.2

Güney Afrika 13.6729 %1.2 %0.0 -%2.6 -%4.0 -%11.6

Çin 6.9008 %0.0 -%0.5 -%0.9 %2.9 %6.3

Hindistan 68.095 -%0.1 -%0.2 %0.5 %1.3 %2.9

Endonezya 13368 %0.3 %0.0 -%0.2 %2.1 -%3.0

CDS *

Türkiye 287.0 0.3 2.1 3.3 9.4 40.7

Brezilya 252.0 -0.8 -8.4 -32.1 -25.1 10.8

Güney Afrika 209.3 1.0 a.d. a.d. 12.8 42.7

Endonezya 152.4 -1.5 0.2 -11.3 -5.1 26.6

Rusya 182.5 0.8 a.d. a.d. 10.3 86.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.4 0.0 1.7 0.0 1.7 0.7

Brezilya %11.0 0.0 -0.3 -1.0 -0.9 -5.5

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.1 a.d. -0.2 -1.1

Hindistan %6.4 0.0 0.0 -0.1 -0.9 -1.3

Endonezya %7.5 -0.1 -0.3 -0.5 0.4 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.9 -0.01 1.41 0.04 1.94 0.84

Brezilya %5.0 -0.08 -0.18 -0.37 0.35 -2.15

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.05 -0.24 0.59 -0.86

Endonezya %4.0 0.01 -0.04 -0.45 0.55 -0.71

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.86 %0.7 %1.7 %1.2 %19.0 %49.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.37 -%1.2 -%3.0 -%1.2 %17.0 %41.4

Altın - USD / oz 1196.2 -%0.3 %1.9 %3.4 -%11.0 %12.8

Gümüş - USD / t oz. 16.765 -%0.4 %1.5 -%0.9 -%17.7 %21.5

Commodity Bureau Index 433.87 %0.0 %2.0 %2.0 %4.5 %15.8

* 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. 

 


