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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü öğleden sonra ABD’den gelen enflasyon verileri ışığında 

hızlı yükseliş kaydeden BİST-100 endeksi günü %0,93 değer artışı ile 

105.176’dan kapattı. Yükselişin genele yayıldığını gözlemledik. 

Veri akışına baktığımızda, yurtiçinde bugün oldukça yoğun bir veri 

akışı olduğunu görüyoruz. Haziran ayı Merkezi Hükümet Bütçe 

Verileri, Nisan dönemi istihdam verileri ve Temmuz TCMB Beklenti 

Anketi takip edilecek veriler olacak. Ancak piyasa üzerindeki olası 

etkilerinin oldukça sınırlı olmasını bekliyoruz. Yurtdışında ise Euro 

Bölgesi TÜFE verisi yakından takip ediliyor olunacak. Bu hafta için ise 

özellikle Perşembe günü açıklanacak AMB’nın faiz kararı ve ardından 

yapılacak olan basın toplantısı bu haftanın en önemli gündem 

maddesi.  

Bugün yurtdışında olumlu risk iştahına bağlı olarak BİST-100 

endeksinin gün alıcılı başlangıç yapmasını beklemekteyiz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 105.481, 105.787 ve 106.374 dirençlerini ve 

104.588, 104.001 ve 103.695 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Bugün yurtiçi veriler açısından oldukça yoğun olacak. 

▪ TCMB Gıda Komitesi Pazar günü toplandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Efes - 1Y17 hacim verilerini açıkladı. 

▪ Koza Altın – Ovacık işletmesinin çalışma ruhsatının iptal edildi. 

▪ Pegasus - Haziran ayı trafik sonuçlarını yayınladı. 

▪ Soda Sanayi – Bugün %19,99999 oranında bedelsiz sermaye 

artırımı gerçekleştirecek. 

▪ 2Ç17 net kar beklentilerimizi açıklıyoruz. 

▪ İkili işlemler monitörü güncellendi. 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

17 Temmuz - Hazine ihaleleri (13 ay, 7 yıl)

                       TCMB Temmuz Beklenti Anketi

                       Nisan İş Gücü İstatistikleri

18 Temmuz - Hazine ihaleleri (5 yıl, 10 yıl)

20 Temmuz - Haziran Merkezi Yönetim Borç Stoku

                       Temmuz Tüketici Güven Endeksi

                       Haftalık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

24 Temmuz - Haziran Konut Satışları

25 Temmuz - Temmuz Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 105,176 %0.9 %5.1

BIST-30 129,581 %1.1 %5.4

Banka 180,988 %1.0 %5.5

Sanayi 113,829 %0.6 %5.3

Hizmet 65,395 %1.0 %3.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.95 11.93 11.96

2 yıllık bono faizi 11.37 11.45 11.44

10 yıllık bono faizi 10.62 10.70 10.88

Kur

USD/TL 3.56 -%1.9 %1.3

EUR/TL 4.06 -%1.9 %3.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.81 -%1.9 %2.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 222 208 212

Ortalama işlem hacmi * 1.53 1.52 1.40

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.6x 8.2x

PD/DD 1.10x 1.29x 1.15x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.94x 0.83x

FD/Satışlar 1.32x 1.40x 1.26x

FD/FAVÖK 8.0x 7.9x 7.0x

Kar büyümesi %13.5 %29.4 %17.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.1 %14.5

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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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Bugün yurtiçi veriler açısından oldukça yoğun olacak 

Gün içerisinde Haziran merkezi yönetim bütçe verileri, Nisan dönemi istihdam verileri, 

TCMB Haziran beklenti Anketi olacak. Bunun yanısıra Hazine ihaleleri yakından takip 

edilecek. 

• Bugün Nisan dönemi istihdam verileri açıklanacak. Mart dönemi (Şubat-Mart-

Nisan) mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranının %11,7’den %11,5’e 

gerilediği görüldü. Tarım dışı işsizlik oranı da aynı şekilde %13,9’dan %13,7’ye 

iyileşme kaydetti. Öncü göstergeler de istihdamdaki iyileşmenin önümüzdeki 

aylarda devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Arındırılmış işsizlik oranının %11- 

%11,3 bandına gerilemesini beklemekteyiz. 

• Haziran ayında ise bütçe dinamiklerinin yine hafif bozulma göstermesini 

bekliyoruz. Mayıs ayında vergi borcu yapılandırması programı çerçevesinde 

gelen taksitler sonrasında gelirlerde önemli bir yükseliş yaşanmıştı.  Haziran  

nakit bütçe verilerinin de bir miktar bozulmayı işaret ettiğin söylemek gerekir.  

• Beklenti Anketinde enflasyon beklentilerinde iyileşme görülebilir. Bugün saat 

14:30’da TCMB Temmuz Ayı Beklenti Anketi açılanıyor olacak. Beklenti 

Anketi’nde enflasyon bekleyişlerinde sınırlı da olsa bir miktar iyileşme görülebilir. 

Gerçekleşmelere oldukça hassas olan beklentilerin özelikle Haziran-Temmuz 

dönemi enflasyon düşüşlerinden olumlu yönde etkilenmesi ihtimali yüksek. 

Bunun yanı sıra ankette özellikle büyüme verilerinde yukarı yönlü revizyonların 

devam etmesi beklenebilir. 

• Bugün 13 ay ve 7 yıl vadeli tahvil ihaleleri gerçekleşecek (yarın ise 3 ihale daha 

gerçekleştirilecek). Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen 2 yıl vadeli tahvil 

ihalesinde piyasadan 3 milyar TL kadar borçlanma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 

Hazine’nin bu haftaki ihalelerde 9-10 milyar TL kadar borçlanması beklenebilir. 

Yılbaşından beri geri çevirme rasyolarındaki artış özellikle dikkat çekiyor. Burada 

özellikle bozulan bütçe dinamikleri çerçevesinde artan borçlanma gereğinin etkili 

olduğu görülüyor. Ancak global risk iştahının devamı dolayısıyla artan 

borçlanama gereği ve yeni kağıt arzı baskısının şu noktaya kadar daha limitli 

olduğunu gördük. Bu hafta yapılacak ihale öncesinde ise hafif bir satıcılı seyir 

mümkün olabilir. Yine de ABD tahvil faizlerindeki ve Türkiye CDS’lerindeki hafif 

geri çekilmenin faizler üzerinde olumlu etkide bulunduğunu göz ardı etmemek 

gerekir. 

TCMB Gıda Komitesi Pazar günü toplandı.  

TCMB Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından dün 

gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal üretim, tarımın finansmanı ve gıda arz zincirine ilişkin 

orta ve uzun vadeli yapısal konular değerlendirildi. Toplantıda yaş meyve ve sebze arz 

zinciri üzerindeki temel lojistik konulara yönelik çalışmalar değerlendirilirken, arklı teşvik 

modelleri ele alınarak uygulama aşamasına geçilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca 

tarım sektörüne yönelik finansal ürün çeşitlendirilmesine ilişkin tedbir öneriler de ele 

alınırken, üreticilerin lisanslı depo kullanım maliyetleri ile üretici birliklerinin kendi ortak 

ve üyeleriyle yaptıkları ticari işlemlerin maliyetlerini azaltacak teşvik paketlerine ilişkin 

karar alındı.  

 

Gün içerisinde Haziran merkezi 

yönetim bütçe verileri, Nisan 

dönemi istihdam verileri, 

TCMB Haziran beklenti Anketi 

olacak. Bunun yanı sıra Hazine 

ihaleleri yakından takip 

edilecek. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Efes (TUT, hedef fiyat 23TL) 2Ç17’de 5,9 milyon hektolitre, +%2,7, toplam 

bira satışı açıkladı.  EBI satışları yıllık %8,7 artışla 4,4 milyon hektolitre seviyesine 

yükselirken, Türkiye bira satışları yıllık %12,2 daraldı. Türkiye’deki daralmanın ana 

nedenleri mevsim normallerinin altında seyreden hava koşulları, Ramazan ayı günlerinin 

daha fazla 2. çeyreğe denk gelmesi ve yoğun rekabet ortamıdır. Efes yüksek sezonda 

markaları yeniden lanse ederek satışlarını 2. yarıyılda artırmayı hedefliyor. Rusya’da ise 

pazardaki daralmaya rağmen, modern kanalda DIOT bira (yüksek hacimli düşük marjlı 

bira satışı) satışlarının katkısıyla Anadolu Efes’in satışları yükseldi. Alkolsüz içecek 

kategorisi satışlarını da eklediğimizde Anadolu Efes’in toplam hacmi yıllık %3,3 yükseldi. 

Sonuç olarak Anadolu Efes’in bira hacim verileri beklentimizin hafif üzerinde. Ancak 

Türkiye’deki hacim verilerindeki sert düşüş nedeniyle açıklanan verilerin nötr olarak 

değerlendirileceğini düşünüyoruz. 

Koza Altın - Şirket tarafından 13/07/2017 tarihinde KAP’a yapılan açıklamaya istinaden 

İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından Ovacık işletmesinin çalışma ruhsatının iptal edildiği 

ve cevher üretim faaliyetlerinin 30 gün içerisinde durdurulması konusunda şirkete 

tebliğde bulunulduğu açıklandı. Daha önce Ovacık madeni ile ilgili yapılan açıklamada 

aynı mahkeme tarafından ÇED Olumlu Kararı’nın iptal edildiği ancak şirket tarafından 

yeni bir ÇED süreci başlatılarak ilgili bakanlık ve komisyonda yeterli bulunduğu ifade 

edilmişti. Bu bağlamda, şirketin en önemli 2. Üretim alanı olan Ovacık’ta üretimin 

durdurulmasının kısa vade fiyatlamalar üzerinde negatif olduğunu düşünsek de ÇED 

Olumlu Kararı’nın yeniden çıkarılmasıyla burada üretimin devam edeceğini 

beklemekteyiz. 

Pegasus - Haziran ayı trafik sonuçlarını yayınladı. Buna göre Haziran ayında toplam yolcu 

sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %19,9 artışla 2,34mn’a ulaştı (iç hat +%13,3; dış hat 

%28,2). Yılbaşından itibaren ise Pegasus’un toplam yolcu sayısı %12,5 oranında artmış 

oldu (iç hat +%7,7; dış hat %19,9). Haziran ayında toplam doluluk oranları ise %81,2’e 

çıktı (geçen yılın aynı ayında %76,2). Haziran ayında iç hatlardaki doluluk oranı %83,6, dış 

hatlardaki doluluk oranı ise %77,1 olarak gerçekleşti. Haziran ayı trafik sonuçları 

Pegasus’un yolcu sayısındaki güçlü büyümenin devam ettiğini göstermekte. Mayıs 

ayındaki %12,2’lik artışa göre Haziran ayı (%19,9) bir hızlanma ima etse de bundaki en 

önemli neden geçen senin bazının düşük olmasıdır. Pegasus yönetimi 2017 yılında yolcu 

sayısını %5-7 civarında artırmayı hedeflemektedir. Yılbaşından bu yana olan veriler ve 

bundan sonraki aylardaki baz etkisinin daha olumlu olacağını göz önünde 

bulundurursak, 2017 hedeflerini aşmanın zor olmayacağını söyleyebiliriz. 

Soda Sanayi - Bugün %19,999 oranında bedelsiz sermaye artışıyla sermayesini 750 

milyon TL’dan 900 milyon TL’ye çıkaracak. 

2Ç17 Net Kar Beklentileri 

Bankacılık Sektörü 

Bankalar için 2Ç17 mali tablo yayınlama dönemi Akbank’ın 26 Temmuz günü sonuçları 

açıklamasıyla başlayacak ve 9 Ağustos günü sona erecek. 

2Ç17 sonuçlarında dört unsurun ön plana çıkacağını düşünüyoruz: 1) Kredi 

büyümesinde, çeyreksel bazda yavaşlama, 2) Çekirdek kredi-mevduat makasında 
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yükselen TL mevduat maliyetleri nedeniyle daralma, 3) TÜFE endeksli kağıtlardan elde 

edilen gelirlerde karışık bir resim, 4) Kredi maliyetlerinde iyileşme 

Ana bankacılık gelirlerinde, çeyreksel bazda yatay bir seyir söz konusu iken, swap 

maliyetlerini ve krediler için ayrılan özel karşılıkları dahil ettiğimizde ise, ana bankacılık 

gelirlerinde, çeyreksel bazda, %2 gerileme olmasını ön görüyoruz. Banka bazında 

incelediğimizde, Akbank’ın en yüksek düzeltilmiş ana bankacılık gelirlerinde, çeyreksel 

bazda, %8 artış öngörüyoruz diğer taraftan Halkbank ve Vakıfbank, çeyreksel bazda, 

sırasıyla, %8 ve %7 düşüş bekliyoruz. Kredi kalitesinde ise çeyreksel bazda spefisik kredi 

maliyetlerinde, çeyreksel bazda, 25 baz puan iyileşme öngörüyoruz. 

Net kar gelişimi olarak baktığımızda ise, çeyreksel bazda, %14’lük gerileme olmasını 

tahmin ediyoruz. TSKB ve Akbank’ın, sırasıyla, %8 ve %3 net kar artışı kaydetmesini, 

Vakıfbank’ın ise %34 net kar azalması olmasını tahmin ediyoruz. 

 

Sanayi ve Hizmet Sektörü Şirketleri 

Banka dışı sektörlerde Tüpraş, Erdemir, TAV Havalimanları, Pegasus ve Otokar 

faaliyetlerinde gözlenen düzelme nedeniyle ikinci ceyrekte en yüksek net kar artışı yapan 

şirketlerin başında gelmektedir. Anadolu Efes ve Coca-Cola İçecek kur farkı geliri 

nedeniyle net karlarında cok büyük artış kaydedecektir. Buna mukabil, Türk Havayolları 

ve Migros’un ise kur farkı zararı nedeniyle düşük net kar rakamı açıklamasını 

beklemekteyiz. Her ne kadar Türk Havayolları yüksek bir net zarar açıklayacak olsa da 

şirketin FAVÖK’ü yolcu sayılarında gözlenen iyileşme nedeniyle yüksek bir artış 

kaydedecektir. 

Çeyreksel net kar tahminleri

milyon TL 2Ç16 1Ç17 2Ç17 Aylık değişim Yıllık değişim Beklenen açıklama tarihi

Akbank 1,332 1,405 1,453 %3 %9 26 Temmuz

Garanti 1,540 1,526 1,533 %0 %0 27 Temmuz

Halkbank 886 1,219 963 -%21 %9 1-4 Ağustost

Isbank 1,318 1,643 1,280 -%22 -%3 28-31  Temmuz

Vakifbank 587 1,225 811 -%34 %38 Ağustos ayının birinci haftası

YKB 848 1,001 828 -%17 -%2 31 Temmuz-4 Ağustos

TSKB 117 141 151 %8 %30 27 Temmuz

Toplam 6,628 8,159 7,019 -%14 %6

Kaynak: Tacirler Yatırım
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İkili işlemler monitörünü güncelledik. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü öğleden sonra ABD’den gelen enflasyon verileri ışığında hızlı yükseliş 

kaydeden BİST-100 endeksi günü %0,93 değer artışı ile 105.176’dan kapattı. Yükselişin 

genele yayıldığını gözlemledik. 

Veri akışına baktığımızda, yurtiçinde bugün oldukça yoğun bir veri akışı olduğunu 

görüyoruz. Haziran ayı Merkezi Hükümet Bütçe Verileri, Nisan dönemi istihdam verileri 

ve Temmuz TCMB Beklenti Anketi takip edilecek veriler olacak. Ancak piyasa üzerindeki 

olası etkilerinin oldukça sınırlı olmasını bekliyoruz. Yurtdışında ise Euro Bölgesi TÜFE 

verisi yakından takip ediliyor olunacak. Bu hafta için ise özellikle Perşembe günü 

açıklanacak AMB’nın faiz kararı ve ardından yapılacak olan basın toplantısı bu haftanın en 

önemli gündem maddesi.  

Bugün yurtdışında olumlu risk iştahına bağlı olarak BİST-100 endeksinin gün alıcılı 

başlangıç yapmasını beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 105.481, 105.787 ve 

106.374 dirençlerini ve 104.588, 104.001 ve 103.695 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Asya seansında Çin’den gelen veriler risk iştahı ve gelişmekte olan ülke piyasalarını 

olumlu etkiledi. Çin ekonomisi 2Ç17’de %6,9 büyürken (beklenti %6,8 idi), Haziran ayı 

Sanayi Üretimi %6,5’lik beklentinin üzerinde gelerek %7,6 olarak gerçekleşti. Haziran Ayı 

Perakende Satışlar verisi ise %10,6’lık beklentiyi aşarak %11 olarak gerçekleşti. Çin 

cephesinden gelen olumlu veril akışı gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde olumlu bir 

etki yarattı ve kurun zayıf seyrini koruduğu görüldü. Ancak, Çin’deki mali teşviklerin yıl 

sonu itibariyle etkisini yitirmesi bekleniyor. Dolayısı ile Çin ile ilgili endişeler yıl sonu 

itibariyle yeniden gündeme geliyor olabilir. Çin’deki olumlu veri akışı ve petrol 

fiyatlarındaki kazançlarını korunuyor olması, gelişmekte olan ülke para birimlerinin 

haftaya güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. USDTRY paritesi bu sabah saatleri 

itibariyle 3,5350 seviyesi civarında seyrediyor. Paritenin bugün içerisinde 3,5280 – 3,54 

seviyeleri arasında dalgalanması beklenebilir. Temmuz ayının ilk haftasındaki yükselişi ile 

birlikte alçalan takoz formasyonunu yukarı yönlü kıran USDTRY paritesinin yeni bir 

yükseliş patikası oluşturma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu noktada, 3,60 

seviyesi üzerinin de yurt içi yerleşikler tarafından satış fırsatı olarak görüldüğünü ve 

kurdaki yükselişlerin 3,60 civarında kısa vadeli de olsa yavaşlama kaydedebileceğini 

belirtmekte fayda var.  Türkiye'de yerleşiklerin döviz mevduat hesabı 7 Temmuz 

haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 3 milyar dolar azalmış durumda. Bu da, 

dolardaki yükselişin yurt içi yerleşikler tarafından satış fırsatı olarak değerlendirildiğini 

gösteriyor. Dolayısı ile yurt içi yerleşiklerin DTH’ları, TL üzerinde sert satış baskısı 

oluştuğu dönemlerde stabilizör görevi görerek kur üzerindeki baskıyı azaltabilir. Ancak, 

kurun kısa vadede, 3,60 üzerinde istikrarlı bir seyir izlemesinin ardından 3,70 seviyesini 

hedef haline getirebileceğini düşünmekteyiz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5360 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,5430 seviyesi direnç, 3,5296 seviyesi ise destek konumunda. 3,5430 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5500, 3,5296 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5191. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksinde gevşeme ile birlikte 1,14 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmekte olan 

EURUSD paritesi, Ocak 2015’ten bu yana sürdürdüğü düşüş kanalının üst sınırındaki 

“kritik” seyrini devam ettiriyor. EURUSD paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından 

Avrupa Merkez Bankası’nın bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek olan toplantısı ve 

Başkan Mario Draghi’nin toplantı kararı ardından yapacağı konuşma oldukça önemli 

olacak. Mart 2015’te başlayan parasal genişleme programı 1,3 trilyon euroya ulaşmış 

durumda. Dolayısı ile Avrupa Merkez Bankasının yıl sonuna kadar, alacak devlet tahvilinin 

kalmayacağına yönelik endişeler oluşmaya başladı. ECB, parasal genişleme programının 

başlamasından bu yana ağırlıklı olarak Almanya, Fransa ve İtalya tahvilleri alıyor. Almaya 

10 yıllık tahvil faizleri ciddi bir gerileme içerisinde. Fransa ve İtalya tahvil faizleri de 

benzer bir trendde hareket ediyor. Bu gelişmeler ile birlikte Draghi’nin parasal 

genişlemeyi, miktarı 40 milyar euroya indirip 2018’e taşıması söz konusu olabilir. ECB’nin 

tahvil alımlarını bitirmesi durumunda borçlanma oranları yükselecek ve Euro Bölgesi’nin 

maliyeti artacaktır. Dolayısı ile ECB’nin taperinge devam etmesi ve parasal genişleme 

programının süresini 2018’e uzatması mümkün olabilir. Bu da, parasal genişlemenin 

bitireceğine yönelik açıklamalarla değerlenen euronun, aşağı yönlü potansiyelinin devam 

edebileceğini işaret ediyor. Dolayısı ile piyasadaki mevcut “bahar havası” fiyatlamasının 

geçici olabileceği görüşündeyiz. Teknik olarak ise aylık (uzun vadeli) grafiği detaylı 

incelediğimizde: Aylık grafikteki teknik göstergelerin aşırı alıma işret ettiği EURUSD 

paritesinin, bu uzun vadeli kanalı yukarı yönlü kırmasının zor olduğu görüşündeyiz. Bu 

da, paritenin kanal içerisindeki seyrini sürdürmesi durumunda, mevcut seviyelerin orta – 

uzun vadeli satış fırsatları verebileceği anlamını taşıyor. Kısacası, paritede, kısa – orta 

vadede, 1,14 seviyesi üzerinde kalıcı bir hareket görmeyi beklemiyoruz. Paritedeki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1457 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1445 seviyesi destek, 1,1482 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1482 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1510, 1,1445 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1406. 

EUR/USD (Aylık, USD) 
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XAUUSD 

ABD'de sanayi üretimi, haziranda %0,4 artarak piyasa beklentisi üzerinde gerçekleşti. 

Fed’in raporuna göre, sanayi üretimi Haziran ayında önceki aya kıyasla %0,4 genişledi. 

Piyasaların ülke ekonomisinin %12’sini oluşturan sanayi üretimine yönelik beklentisi %0,3 

artış yönündeydi. Ancak, Cuma günü yine aynı saatlerinde açıklanan Perakende Satışlar 

verilerinin beklentilerin altında kalarak gerileme kaydetmesi piyasalarda olumsuz bir 

fiyatlama oluşturdu ve dolar değer kaybetti. Dolardaki gerileme ile birlikte 1230 seviyesi 

üzerine kadar yükselen altının, bu sabah saatleri itibariyle bu seviye üzerindeki seyrini 

sürdürdüğü görülüyor. Cuma günkü yükselişi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı 

yönlü kıran altın fiyatlarının, kanal kırılması sonrasında yükseliş hareketlerini sürdürmesi 

beklenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin de yükseliş hareketlerini işaret ettiği altında, 

1230 seviyesi üzerinde tutunması durumunda mevcut yükseliş hareketi devam edebilir. 

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

1230,97 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1230 seviyesi destek, 1235,50 

seviyesi ise direnç konumunda. 1235,50 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1240,67, 1230 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1225. 

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 2,459 %0.5 %1.4 %1.1 %8.4 %9.8

DAX 12,632 -%0.1 %2.0 -%0.9 %9.5 %10.0

FTSE 7,378 -%0.5 %0.4 -%1.1 %2.2 %3.3

Nikkei 20,119 %0.1 %1.0 %0.9 %6.9 %5.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 105,176 %0.9 %5.1 %7.1 %27.7 %34.6

Çin 3,222 %0.1 %0.1 %3.2 %3.7 %3.8

Hindistan 32,021 -%0.1 %2.1 %3.1 %17.6 %20.3

Endonezya 5,832 %0.0 %0.3 %1.9 %10.7 %10.1

Rusya 1,961 %0.0 %2.5 %7.6 -%10.0 -%12.2

Brezilya 65,436 %0.4 %5.0 %6.2 %1.7 %8.6

Meksika 51,162 %0.4 %2.2 %3.9 %11.2 %12.1

Güney Afrika 53,598 %0.6 %3.3 %5.4 %1.5 %5.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%3.9 -%15.0 -%10.6 a.d. -%32.3

EM VIX 14 -%1.8 -%14.9 -%12.5 a.d. -%35.7

MOVE 51 -%2.3 -%8.5 -%2.3 a.d. -%28.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5381 -%0.8 -%2.2 %1.4 -%7.0 %0.4

Brezilya 3.18 -%1.0 -%3.1 -%2.9 -%1.9 -%2.2

Güney Afrika 13.0357 -%1.3 -%2.6 %3.3 -%4.7 -%5.1

Çin 6.7752 -%0.1 -%0.4 -%0.2 -%1.8 -%2.4

Hindistan 64.445 %0.0 -%0.2 %0.2 -%5.4 -%5.1

Endonezya 13339 -%0.1 -%0.5 %0.4 -%0.2 -%1.0

CDS *

Türkiye 190.7 -3.4 -12.2 23.8 -53.0 -50.4

Brezilya 223.8 -4.1 -15.9 13.5 -26.1 11.6

Güney Afrika 196.0 -4.0 -13.0 32.7 a.d. a.d.

Endonezya 116.9 0.1 -7.6 14.0 -14.5 3.1

Rusya 164.7 -0.6 -12.3 18.8 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 -0.1 0.9 0.1 -0.8 -0.8

Brezilya %10.2 -0.1 -0.4 -0.4 -0.8 a.d.

Güney Afrika %8.7 -0.1 -0.2 0.3 0.0 -0.2

Hindistan %6.5 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1

Endonezya %7.0 0.0 -0.2 0.1 -0.6 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 -0.07 0.69 0.22 a.d. -0.69

Brezilya %4.7 -0.06 -0.29 0.09 a.d. -0.77

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.14 -0.06 -0.29

Endonezya %3.8 0.03 -0.04 0.17 -0.25 -0.53

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 48.91 %1.0 %4.7 %4.1 -%12.4 -%13.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 46.54 %1.0 %5.2 %4.0 a.d. -%13.4

Altın - USD / oz 1227.5 %0.8 %1.5 -%3.6 a.d. %6.6

Gümüş - USD / t oz. 15.884 %1.5 %3.3 -%7.3 a.d. -%0.7

Commodity Bureau Index 443.91 %0.4 -%0.4 %0.4 a.d. %4.9

* 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. 

 


