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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün %0,80 primle 82.363 seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinde 

yükselişin Türk lirası ve faizlerdeki olumlu seyre paralel olarak banka 

endeksi liderliğinde olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası’nın TL 

likiditesini daha fazla sıkılaştırmak ve bu çerçevede swap 

maliyetlerini yükseltmek amacıyla TL depo karşılığı Döviz depo 

piyasası açılacağına ilişkin kararı sonrasında piyasa oyuncuları 

uygulamaların nasıl ilerleyeceği konusunda yakın takipte olacaklar. 

Bu noktada Türk lirasındaki seyrin piyasa için belirleyici olmaya 

devam edeceğini düşünüyoruz. 

Bunun dışında yurtdışı veri gündeminin de oldukça yoğun olduğu 

dikkat çekiyor. ABD Başkanı Trump’ın Dolar’ın aşırı değerli olduğu 

söylemi üzerine bugün Türkiye saatiyle 16:30’da gelecek olan ABD 

TÜFE ve 17:15’de gelecek olan Sanayi Üretimi verilerinin piyasada 

hareketlilik yaratabileceğini düşünüyoruz.  

Alıcılı olarak başlangıç yapmasını beklediğimiz BİST-100 endeksinde 

82,800 seviyesine yaklaşırken kar realizasyonlarının olabileceğini 

düşünmekle beraber bu seviyenin geçilmesi durumunda ise, yükseliş 

hareketinin 83,500 seviyesine doğru olmasını bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 82.717, 83.071 ve 83.601 dirençlerini ve 81.833, 

81.303 ve 80.949 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 TCMB TL depoları karşılığı döviz depo piyasası açmaya karar 

verdi.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Afyon Çimento – Yıllık 1,5 milyon ton kapasiteli yeni tesisin 

yapımı tamamlandı. 

 Şişecam – Soda Sanayi tarafından 400 milyon TL’lik yatırım ile 70 

bin ton/yıl kapasiteli bir cam elyaf tesisi kurmak için çalışmalara 

başladı. 

 Otomotiv Sektörü - Az gelişmiş ülkelerden ithal edilen 

traktörlere %21 vergi getirildi. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

19 Ocak - Haftalık yabancı portföy hareketleri

                 TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

                 TCMB Ocak Beklenti Anketi

20 Ocak - Aralık Merkezi Yönetim Borç Stoku

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 82,363 %0.8 %6.4

BIST-30 100,375 %0.8 %6.6

Banka 134,700 %1.7 %6.8

Sanayi 89,867 %0.5 %7.2

Hizmet 52,464 %0.0 %5.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 8.50 8.50 8.50

AOFM 9.04 8.74 8.31

2 yıllık bono faizi 11.37 11.37 11.02

10 yıllık bono faizi 11.24 11.44 11.50

Kur

USD/TL 3.78 %0.5 %8.3

EUR/TL 4.04 %1.3 %10.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.91 %0.9 %9.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 167 158 165

Ortalama işlem hacmi * 1.51 1.50 1.03

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.0x 8.3x 7.2x

PD/DD 1.14x 1.02x 0.91x

PD/DD (Banka) 0.79x 0.72x 0.64x

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 

TCMB TL depoları karşılığı döviz depo piyasası açmaya karar verdi 

TCMB dün akşam yaptığı açıklamada TL ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve 

araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla TL Depoları Karşılığı Döviz Depoları piyasasının 

açılmasına karar verildi. Piyasada işlemler ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek. 

 Söz konusu karar TCMB’nin bankalar ile swap işlemleri başlatması paralelinde 

geldi.    

 TCMB böylece TL likiditesini daha fazla sıkılaştırma yolunda adımlar atmaya 

devam ediyor. Söz konusu mekanizma ilse swap maliyetlerinin yükselmesi 

bekleniyor. 

 Diğer taraftan dün TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %9,04’a kadar 

yükselti. Burada özellikle Geç Likidite Penceresinden (GLP) verdiği fonlama 

miktarını 28 milyar TL’ye çıkardığını görüyoruz.  

 GLP’nin kullanımının 24 Ocak PPK toplantısına kadar devam etmesini, ancak 

söz konusu toplantıda faiz koridorunun üst bandı olan O/N borç verme faizinin 

uyarlanmasını bekliyoruz.  

 PPK toplantısı kararlarının TL likiditesi tarafında gerekli hallerde daha sıkı bir 

politika uygulanacağını içeren bir resim sergilemesi ile beraber TL’de kısa 

vadede değerlenmenin bir miktar daha sürmesi beklenebilir.  

 

 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Afyon Çimento – Yıllık 1,5 milyon ton kapasiteli yeni tesisin yapımı tamamlandı. 

Yatırımın toplam tutarının 165 milyon dolar olmasını bekliyoruz. Şirket, eski tesisinin 

bulunduğu arsayı satacağını daha önce açıklamıştı. Bu konuda gelecek olan haberler, 

hisse üzerinde olumlu etki yapabilir. 

Şişecam – Soda Sanayi tarafından 400 milyon TL’lik yatırım ile 70 bin ton/yıl kapasiteli 

bir cam elyaf tesisi kurmak için çalışmalara başladı. Tesisin 2018’in ikinci yarısında 

faaliyete geçmesi bekleniyor. Soda Sanayi yeni kurulacak şirkete %100 iştirak edecek. 

Otomotiv sektörü - Bugün resmi gazetede az gelişmiş ülkelerden ithal edilen 

traktörlere %21 vergi getirildiği haberi çıktı (daha önce %0 idi). Bu traktörlerin kalitesi 

ve fiyatı Türkiye’de üretilenlerin daha altındadır. Bize göre Türkiye’nin ithal ettiği 

traktörlerin düşük bir kısmını bu düşük fiyat ve kalitedeki traktörlerin oluşturduğundan, 

yerli üreticiler Türk Traktör ve Tümosan üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir. Bunu 

söylemekle birlikte, haber piyasada olumlu algılanacaktır ve hisse performanslarında da 

bunu görebiliriz.  

TCMB dün bankalara 

GLP’den 28 milyar TL 

fonlama sağlatarak 

ağırlıklı ortalama fonlama 

maliyetini %9’lara çıkardı.    
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün %0,80 primle 82.363 seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinde yükselişin 

Türk lirası ve faizlerdeki olumlu seyre paralel olarak banka endeksi liderliğinde 

olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası’nın TL likiditesini daha fazla sıkılaştırmak ve 

bu çerçevede swap maliyetlerini yükseltmek amacıyla TL depo karşılığı Döviz depo 

piyasası açılacağına ilişkin kararı sonrasında piyasa oyuncuları uygulamaların nasıl 

ilerleyeceği konusunda yakın takipte olacaklar. Bu noktada Türk lirasındaki seyrin 

piyasa için belirleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 

Bunun dışında yurtdışı veri gündeminin de oldukça yoğun olduğu dikkat çekiyor. 

ABD Başkanı Trump’ın Dolar’ın aşırı değerli olduğu söylemi üzerine bugün Türkiye 

saatiyle 16:30’da gelecek olan ABD TÜFE ve 17:15’de gelecek olan Sanayi Üretimi 

verilerinin piyasada hareketlilik yaratabileceğini düşünüyoruz.  

Alıcılı olarak başlangıç yapmasını beklediğimiz BİST-100 endeksinde 82,800 

seviyesine yaklaşırken kar realizasyonlarının olabileceğini düşünmekle beraber bu 

seviyenin geçilmesi durumunda ise, yükseliş hareketinin 83,500 seviyesine doğru 

olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 82.717, 83.071 ve 83.601 

dirençlerini ve 81.833, 81.303 ve 80.949 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, sabah saatlerinde 3,80 üzerinde seyretmekte olan kurun, bu 

seviye üzerinde tutunmakta zorlanabileceğini ve gün içerisinde yeniden 3,80’in altına 

gerileyebileceğini belirtmiştik. Öngördüğümüz düşüşü gerçekleştiren kur, bu sabah 

saatleri itibariyle 3,76’lı seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksinin, Donald Trump’ın 

doların değerinin çok yüksek olduğuna yönelik açıklamalarının ardından düşüşe geçmiş 

olması, kurdaki düşüş hareketini destekliyor. Ayrıca, TCMB tarafından gelen hamleler, 

“en azından” kurdaki yükselişi durdurmayı başarmış durumda. Geçtiğimiz haftadan bu 

yana bankaların fonlama kanallarını daraltarak geç likidite penceresi kullanımını 

artırmaya çalışan ve günlük repo ihaleleri açmayan TCMB, dün, Türk lirası ve döviz 

likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası 

depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi. Bu hamle ile birlikte 

bankaların döviz swap işlemlerinin TCMB üzerinden gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Yani 

bankaların swap işlemlerinde TCMB karşı taraf olacak ve bankaların döviz – TL değiş 

tokuş işlemleri TCMB üzerinden geçecek. Böylelikle TCMB, bankaların döviz ihtiyaçlarını 

karşılayabildiği gibi, bankalar bu işlemi piyasadan değil TCMB üzerinden 

gerçekleştirdiği için piyasadaki TL likiditesi daha da daralmış olacak. Bu hamlenin yanı 

sıra, ilk başta da belirttiğimiz gibi, TCMB bankaların fonlama maliyetlerini yukarı 

çekerek TL’nin değerini artırma çabasını sürdürüyor. Bu bağlamda TCMB dün geç 

likidite penceresinden 30 milyar TL fonlama gerçekleştirdi ve böylelikle Ağırlıklı 

Ortalama Fonlama Maliyeti dün itibariyle %9,04’e yükseldi. Tüm bu hamleler 

sonrasında, önümüzdeki hafta (24 Ocak) gerçekleşecek olan TCMB toplantısında 

Bankanın faiz koridorunun üst bandından 50bp ve üzeri bir faiz artırımına 

gidebileceğini düşünüyoruz. Aksi takdirde, mevcut uygulamaların piyasa üzerinde 

yarattı etkinin kalıcı olması zor görünüyor. Kurdaki gün içi gidişat açısından bugünkü 

yoğun veri gündemi yakından takip ediliyor olacak. Fed cephesinden gelecek olan 

açıklamalar ve ABD’den gelecek olan veriler yakından takip edilecek. Fed Başkanı Janet 

Yellen, bu akşam saat 23:00’da, ”Para Politikası Hedefleri ve Bu Hedefler Doğrultusunda 

Gerekli Politikalar” konulu bir konuşma gerçekleştirecek. Yellen’dan gelecek olan 

açıklamaları da yakından takip ediyor olacağız. USDTRY paritesindeki teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 3,7715 seviyesinden işlem gören USDTRY 

paritesinde 3,7470 seviyesi destek, 3,7784 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 

3,7470 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz  3,7195, 

3,7784 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,8030 

olarak karşımıza çıkıyor. Kurdaki “kısa vadeli” düşüş eğilimin korunduğunu görüyoruz.  
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde,  dolar endeksinde gözlemlenen geri çekilme ile birlikte 

yönünü yeniden yukarı çeviren ve kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında tutunmayı 

başaran EURUSD paritesinin, gün içerisinde yükseliş çabası içerisine girebileceğini ve 

1,07 seviyesine doğru yükselişe geçebileceğini belirtmiştik. Öngördüğümüz hareketi 

gerçekleştiren EURUSD paritesi, dün 1,0719 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,0680 desteği üzerinde tutunmaya çalışan EURUSD paritesinde, kısa vadeli 

teknik göstergelerin yükseliş hareketlerini işaret ettiğini görüyoruz. Paritenin 1,0680 

desteği üzerinde tutunabilmesi durumunda yönünü yeniden yukarı çevirebileceğini ve 

kısa vadeli alım fırsatları verebileceğini düşünüyoruz. 1,0680 desteğinin yanı sıra, bugün 

içerisindeki yoğun veri akışının da yakından takip edilmesi gerekiyor. EURUSD grafiğine 

baktığımızda paritenin 1,0684 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1,0680 – 1,0724 

seviyeleri arasında hareket etmekte olduğunu görüyoruz. 1,0724 direncinin yukarı 

yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1,0759, 1,0680 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0644. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Risk iştahındaki oynaklık ile birlikte dün gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen Altın 

fiyatları, İngiltere Başbakanı Theresa May’in açıklamalarının ardından öngördüğümüz 

sert düşüş hareketini gerçekleştirdi. Dünkü bültenimizde, poundun sert düşüş 

hareketinin ardından May’in ılımlı açıklamalar yapabileceğini ve piyasadaki risk iştahını 

yeniden yükseltebileceğini belirtmiş, altında gün içerisinde oluşabilecek düşüş 

hareketlerine karşı yatırımcılarımızı uyarmıştık. Dünkü açıklamasında, Avrupa ile bağları 

koparmadan yeni komşular ve ticaret ortakları edineceklerinin ve İngiltere’nin büyük bir 

küresel ticaret ülkesi olmasını istediklerinin altını çizen May, bu açıklamaları ile birlikte 

piyasadaki risk iştahını yeniden tetikledi ve altın fiyatları 1220 sınırından dönerek 

yönünü aşağı çevirdi. Altın fiyatlarındaki gün içi gidişat açısından, bugünkü yoğun veri 

akışı oldukça belirleyici olacak. ABD’den gelecek olan enflasyon verileri ve Fed 

cephesinden gelecek olan açıklamalar, altın fiyatlarındaki hareketlilik yaratabilir. Grafiğe 

baktığımızda ise altının bu sabah saatlerinde 1213,50 seviyesinden işlem gördüğünü ve 

1213 – 1216,66 seviyeleri arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1216,66 direncinin 

yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1220, 1213 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1207,02. 

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 2,268 -%0.3 %0.0 %0.4 %4.7 %1.3

DAX 11,540 -%0.1 -%0.4 %1.2 %14.7 %0.5

FTSE 7,220 -%1.5 -%0.8 %3.0 %7.8 %1.1

Nikkei 18,814 %0.0 -%2.9 -%3.0 %14.0 -%1.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 82,363 %0.8 %6.4 %6.2 %7.0 %5.4

Çin 3,109 %0.3 -%0.6 -%0.1 %2.5 %0.5

Hindistan 27,236 %0.7 %1.0 %3.5 -%1.2 %3.0

Endonezya 5,267 %0.3 -%0.4 %1.0 %3.0 -%0.3

Rusya 2,179 -%0.5 -%2.6 -%2.4 %12.5 -%2.4

Brezilya 64,354 %0.8 %3.6 %10.2 %13.9 %6.9

Meksika 46,003 %0.6 %0.3 %2.0 -%2.0 %0.8

Güney Afrika 52,818 -%0.6 %2.1 %6.3 -%0.4 %4.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 a.d. %3.3 %1.4 -%4.6 -%34.8

EM VIX 19 a.d. -%1.9 -%3.7 -%8.9 -%18.5

MOVE 74 a.d. %0.9 -%1.7 %1.4 %9.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.761 -%1.1 -%0.8 %6.4 %26.3 %29.0

Brezilya 3.2112 -%0.9 %0.5 -%4.7 -%1.3 -%19.0

Güney Afrika 13.4677 -%1.5 -%2.0 -%4.7 -%5.5 -%12.9

Çin 6.845 -%0.8 -%1.1 -%1.7 %2.1 %5.4

Hindistan 67.96 -%0.2 -%0.3 %0.1 %1.1 %2.7

Endonezya 13352 -%0.1 %0.3 -%0.3 %2.0 -%3.2

CDS *

Türkiye 284.8 -2.2 0.2 4.5 9.4 40.7

Brezilya 249.9 -2.1 -6.4 -31.1 -25.1 10.8

Güney Afrika 207.9 -1.4 a.d. a.d. 12.8 42.7

Endonezya 152.8 0.4 -0.8 -11.1 -5.1 26.6

Rusya 182.3 -0.2 a.d. a.d. 10.3 86.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.2 -0.2 1.5 -0.1 1.5 0.5

Brezilya %11.0 0.0 -0.2 -0.9 -0.9 -5.5

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.1 -0.3 -0.2 -1.1

Hindistan %6.4 0.0 0.0 -0.1 -0.9 -1.3

Endonezya %7.5 0.0 -0.2 -0.4 0.4 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 a.d. 1.30 -0.21 1.56 0.73

Brezilya %4.9 a.d. -0.28 -0.67 0.14 -2.29

Güney Afrika %4.5 -0.10 -0.10 -0.43 0.48 -0.97

Endonezya %4.0 -0.04 -0.06 -0.49 0.51 -0.75

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.47 -%0.7 %3.4 %1.0 %18.1 %48.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.48 a.d. %3.3 %0.7 %16.0 %41.7

Altın - USD / oz 1212.9 a.d. %2.3 %6.3 -%8.8 %14.4

Gümüş - USD / t oz. 17.148 a.d. %1.8 %7.0 -%14.4 %24.2

Commodity Bureau Index 432.38 a.d. %0.2 %1.4 %4.3 %15.4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Ocak 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

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. 

 


