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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün BİST-100 endeksi, 436 puan düşüşle, günü %0,45 değer 

kaybederek 95.725 seviyesinden kapattı. 

Haftanın son işlem gününde, Trump yönetimine ilişkin endişeler 

global hisse senedi piyasalarında satış baskısını artırırken, yurtiçinde 

yüksek 1Ç karları sonrası ve büyüme ile ilgili olumlu beklentiler 

ışığında yukarı yön arayışının devam ettiğini ancak endeksin 96bin 

üzerinde kar satışlarıyla karşılaştığını ve özellikle dış piyasalara bağlı 

olarak momentumunu korumakta zorlandığını görüyoruz. Bugün, 

güne satıcılı bir seyirle başlayacağımızı ve gün içerisinde satışların 

devam etme ihtimalini daha yüksek görüyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 96,437, 97,149 ve 97,670 

dirençlerini ve 95,205, 94,685 ve 93,972 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Otokar – Şirket ziyareti gerçekleştirdik. 

 Tofaş – Avrupa Komisyonu Fiat Chrsyler Automobiles Group 

(Fiat Group) hakkında emisyon kontrol yükümlülüklerini yerine 

getirmediği için yasal süreç başlattı. 

 

 

 
 

 

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

24 Mayıs - Nisan ayı Konut satış verileri

25 Mayıs - Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                  TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 95,725 -%0.5 -%0.5

BIST-30 117,751 -%0.5 -%0.6

Banka 162,205 %0.1 -%0.8

Sanayi 102,042 -%0.3 -%0.3

Hizmet 60,347 -%1.1 -%0.4

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 11.40 11.55 11.41

10 yıllık bono faizi 10.70 10.64 10.61

Kur

USD/TL 3.55 -%1.2 -%2.8

EUR/TL 3.95 %0.8 %1.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.75 -%0.2 -%0.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 203 201 188

Ortalama işlem hacmi * 1.83 1.67 1.54

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.4x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.21x 1.09x

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

FD/Satışlar #N/A Requesting Data...1.33x 1.19x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %20.8 %18.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.5 %14.1

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Mayıs 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Otokar (AL, hedef fiyat 145,40 TL) – Otokar’ın Sakarya-Arifiye’de bulunan tesislerine 

ziyarette bulunduk. Ziyaretimizle ilgili notları aşağıda paylaşıyoruz: 

Altay Tankı – SSM, Altay Tankı kalifikasyon ve kabul testlerini Mart ayı içinde 

tamamlamıştı. Mevcut durumda seri üretime ilişkin kararın açıklanmasına yönelik teknik 

ve hukuki bir engel kalmamış görünüyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Nisan ayında 

yaptığı bir konuşmada Altay seri üretimiyle ilgili Mayıs ayında gelişmelerin olacağını 

belirtmişti. 

İran operasyonları – Otokar, Kasım ayında İran menşeili OGHAB şirketiyle Sultan 

otobüslerinin İran pazarında satılmasına ilişkin bir anlaşma yapmıştı. Anlaşmaya göre 

OGHAB 2018 ve 2019 yıllarında 500 adet demonte kitin alımını garanti ediyordu. Bu 

pazardaki satışların beklentiden iyi geliştiğini öğrendik. Otokar yönetimi, 50 milyon TL’lik 

satış hedefine 2017 yıl sonu itibariyle ulaşılacağını düşünüyor. 2018-2019 yılları için ise 

satış geliri beklentisinin 50 milyon TL’den 100 milyon TL civarına çekildiğini görüyoruz. 

2017 beklentileri – Otokar yönetimi, %5-6 seviyesinde olan ciro büyüme beklentisini 

%12’ye çekti. Şirket, Mayıs ayı başında 47 milyon TL tutarında zırhlı araç siparişi almıştı.      

Tofaş (TUT, hedef fiyat 28 TL) – Avrupa Komisyonu Fiat Chrsyler Automobiles Group 

(Fiat Group) hakkında emisyon kontrol yükümlülüklerini yerine getirmediği için yasal 

süreç başlattı. Bilindiği üzere yasal süreç daha önce Alman otoriteleri tarafından 

başlatılmış ve süreç Avrupa Komisyonu’na taşınmıştı. Konuyla ilgili Fiat Group aleyhine 

bir gelişme olması durumunda Fiat’ın Avrupa’daki konumunda önemli etkisi olacaktır. 

Tofaş’ın ürettiği araçlarda yasal prosedür kapsamında olan araçlar Doblo 1,9lt modelidir 

ve satışlara etkisi sınırlıdır. Ayrıca Tofaş’ın ihraç ettiği Doblo modelindeki motor aksanı 

Fiat Grup’tan temin edildiği için Fiat Grup üretiminden sorumludur. Bu nedenle Tofaş’a 

etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün BİST-100 endeksi, 436 puan düşüşle, günü %0,45 değer kaybederek 95.725 

seviyesinden kapattı. 

Haftanın son işlem gününde, Trump yönetimine ilişkin endişeler global hisse senedi 

piyasalarında satış baskısını artırırken, yurtiçinde yüksek 1Ç karları sonrası ve büyüme 

ile ilgili olumlu beklentiler ışığında yukarı yön arayışının devam ettiğini ancak 

endeksin 96bin üzerinde kar satışlarıyla karşılaştığını ve özellikle dış piyasalara bağlı 

olarak momentumunu korumakta zorlandığını görüyoruz. Bugün, güne satıcılı bir 

seyirle başlayacağımızı ve gün içerisinde satışların devam etme ihtimalini daha 

yüksek görüyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 96,437, 97,149 ve 97,670 dirençlerini ve 95,205, 

94,685 ve 93,972 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

ABD tarafında politik gelişmelerin global anlamda risk iştahı üzerinde oldukça olumsuz 

etkilerinin yaşandığı bir hafta içerisindeyiz. Söz konusu politik haberler çerçevesinde ABD 

Başkanı Trump’ın ekonomik ajandasının da önemli oranda sekteye uğrayacağı 

beklentisinin piyasalar üzerinde etkili olduğu görülüyor. Bu noktada özellikle VIX oynaklık 

endeksindeki yukarı yönlü sert hareketler dikkat çekici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. 

Dolar endeksi ise Trump’ın göreve geldiğinden beri kaydettiği bütün kazanımları geri 

vermiş gözüküyor. Söz konusu endeks mevcut seviyelerde 98’in altında seyrediyor. 

Global risk iştahı üzerinde oldukça ciddi etkisi olan ABD kaynaklı haber akışının 

gelişmekte olan ülke kurları üzerindeki etkisinin olumsuz olmaya devam ettiği görülüyor. 

TL de bu noktada Dolar karşısında zayıf bir seyir izliyor. Sabah kotasyonlarına 

bakıldığında dün 3,54 seviyelerinde olan USD/TL’nin bugün 3,59 seviyelerinin üzerine 

kadar yükseldiği dikkat çekti.  

Gün içerisinde hızlı hareketler sonrasında TL tarafında bir miktar gevşeme görülebilir. 

Özellikle yerleşiklerin Ocak ayı ortasından beri döviz mevduatlarındaki ciddi yükseliş 

sonrasında kurdaki yükselişleri satış fırsatı olarak kullanabilmeleri ihtimali göz ardı 

edilmemeli. Diğer taraftan TCMB’nin sıkı para politikasını devam ettirmesi ise TL’yi 

savunan noktalar olarak karşımıza çıkıyor.  

Kısa vadede bir miktar geri çekilme bekliyor olsak dahi, daha orta vadede özellikle global 

gelişmeler çerçevesinde USD/TL üzerinde baskının yukarı yönlü devam etmesini 

bekliyoruz.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,357 -%1.8 -%1.8 %0.6 %8.0 %5.3

DAX 12,632 -%1.4 -%1.0 %5.3 %18.4 %10.0

FTSE 7,503 -%0.2 %1.6 %5.0 %10.7 %5.0

Nikkei 19,815 -%1.3 -%2.0 %6.2 %8.8 %2.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95,725 -%0.5 %0.6 %4.8 %26.6 %22.5

Çin 3,104 -%0.6 %0.8 -%3.4 -%3.3 -%0.5

Hindistan 30,659 -%0.4 %1.0 %4.2 %16.8 %14.7

Endonezya 5,615 %0.2 -%0.4 %0.4 %8.9 %6.3

Rusya 1,994 %0.1 -%0.4 %3.9 -%2.2 -%10.7

Brezilya 67,540 -%1.7 %0.3 %5.3 %12.6 %12.1

Meksika 48,748 -%1.4 -%2.4 %0.0 %9.9 %6.8

Güney Afrika 54,002 %0.0 -%0.2 %2.5 %6.7 %6.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %46.4 %52.7 %6.3 %16.8 %11.0

EM VIX 21 %25.6 %32.2 %0.8 -%7.9 -%8.1

MOVE 63 %12.8 %13.7 -%11.8 -%19.3 -%12.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5694 %0.9 -%0.5 -%3.6 %5.9 %1.3

Brezilya 3.1395 %1.4 -%0.9 %1.3 -%8.2 -%3.4

Güney Afrika 13.2042 %1.1 -%2.1 -%0.7 -%8.5 -%3.9

Çin 6.8784 -%0.1 -%0.4 %0.0 %0.0 -%1.0

Hindistan 64.1563 %0.1 a.d. -%0.6 -%5.4 -%5.5

Endonezya 13324 %0.2 -%0.3 %0.3 -%0.4 -%1.1

CDS *

Türkiye 208.3 4.3 -1.4 -28.7 -49.3 -3.3

Brezilya 201.2 5.7 -11.3 -18.8 -74.6 50.3

Güney Afrika 195.0 5.6 -5.3 a.d. -63.7 a.d.

Endonezya 127.7 -0.8 3.1 -12.3 -40.3 27.1

Rusya 157.9 7.9 -3.4 a.d. -48.0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 0.1 0.9 -0.2 -0.3 -0.7

Brezilya %10.0 0.1 -0.1 -0.1 -2.0 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.1 -0.1 a.d. -0.3 -0.2

Hindistan %6.7 0.0 a.d. -0.2 0.3 0.2

Endonezya %7.0 0.0 -0.2 0.0 -0.7 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 0.00 0.72 -0.10 -0.49 -0.66

Brezilya %4.5 -0.01 -0.20 -0.14 -0.82 -0.97

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 -0.26 -0.15 -0.31

Endonezya %3.8 -0.02 -0.04 -0.05 -0.25 -0.50

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 52.21 %1.1 %4.0 -%5.7 %12.3 -%8.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.07 %0.8 %3.7 -%6.8 %8.0 -%8.7

Altın - USD / oz 1258.7 %1.8 %3.3 -%2.4 %3.4 %9.3

Gümüş - USD / t oz. 16.852 %1.0 %4.3 -%9.0 %0.5 %5.4

Commodity Bureau Index 434.33 -%0.2 %2.8 %2.8 %5.2 %2.7

* 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. 

 


