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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Jeopolitik gelişmelerin fiyatlandığı bir gün sonrasında, BİST-100 

endeksi dün günü %1.12 değer kaybederek 106.535 seviyesinden 

kapadı. Satışların genele yayıldığı gözlemlendi.  

Bugün yurtiçinde Hazine ihaleleri takip edilecek olup, 10 yıllık bono 

ihalesine gelecek talebin özellikle önemli olacağını düşünüyoruz. 

Yurtdışında ise herhangi önemli bir veri açıklaması bulunmamaktadır.  

Dün GOÜ para birimlerinde değer kaybı yaşanırken, TL’nin negatif 

yönde ayrışması dikkat çekti. Bu sabah itibariyle, TL’deki dün 

akşamüstü meydana gelen ciddi değer kaybının kısmen telafi 

edildiğini görüyoruz. Diğer yandan Uzakdoğu Asya hisse senetleri 

piyasalarında hafif satıcılı işlem görmektedir. Avrupa borsalarında 

karışık bir açılış beklenirken, ABD vadelilerinin yatay bir görünüm 

içerisinde olduğunu belirtmek gerekir. 

Bu bilgiler ışığında, bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını 

bekliyoruz. 106.000 önemli bir destek noktası olarak karşımıza 

çıkmakta olup, bu seviyenin kırılması halinde satışların hızlanacağını 

düşünmekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 107,561, 108,587 ve 

109,100 dirençlerini ve 106,022, 105,508 ve 104,482 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün 11 ay vadeli hazine bonosu ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu 

tahvil ihalesi gerçekleşecek.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Doğtaş Kelebek – Şirketten gelen açıklamada altı yeni mağaza 

açılışı gerçekleştirildiği açıklandı. 

▪ Turcas Petrol - %100 bağlı ortağıyla olan Turcas Enerji Holding 

ile birleşecek. 

▪ Turkcell - Teliasonera Turkcell’de kalan %7 doğrudan payını 

satma kararı aldığını açıkladı. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

19 Eylül        Hazine ihaleleri (11 ay, 10 yıl)

20 Eylül        Temmuz Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

21 Eylül        Eylül Tüketici Güven Endeksi

                     Haftalık Portföy Hareketleri

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

25 Eylül        Eylül Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

                     Konut Satış İstatistikleri

26 Eylül        Hazine İhalesi (2 yıl)

28 Eylül        Temmuz Konut Fiyat Endeksi

29 Eylül        Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 106,535 -%1.1 -%2.7

BIST-30 130,596 -%1.0 -%2.6

Banka 175,345 -%0.8 -%1.0

Sanayi 118,388 -%1.4 -%2.9

Hizmet 69,049 -%1.0 -%4.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.99 11.99 12.00

2 yıllık bono faizi 11.67 11.67 11.61

10 yıllık bono faizi 10.75 10.75 10.60

Kur

USD/TL 3.45 %1.7 -%1.9

EUR/TL 4.12 %1.1 -%0.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.79 %1.4 -%1.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 233 243 229

Ortalama işlem hacmi * 1.59 1.90 1.73

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.0x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.28x 1.15x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.89x 0.79x

FD/Satışlar 1.32x 1.49x 1.35x

FD/FAVÖK 7.9x 8.2x 7.4x

Kar büyümesi %13.5 %40.6 %14.4

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.9 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.4 %4.0

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 

Hazine ay sonuna kadar 3 ihale daha gerçekleştirecek 

Hazine, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 5,7 milyar TL tutarında tahvil ihalesi satış tutarı 

sonrasında, bugün iki ihale ve 26 Eylül’de bir ihale olmak üzere ay sonuna kadar 3 ihale 

daha gerçekleştirmeyi planlıyor.  

• Bugün gerçekleşecek olan ihalelerde; 11 ay vadeli hazine bonosu ihalesi yeniden 

ihraç olup 08-08-2018 itfa tarihli olacak, 10 vadeli tahvil ihalesi de yeniden ihraç 

olup 11-08-2027 itfa tarihli olacak.  

• Hazine’nin Eylül ayındaki toplam itfası 5,7 milyar TL iken, toplam borçlanma 

projeksiyonunu 9,6 milyar TL olarak belirlemişti. Bununla birlikte geri çevirme 

rasyosu projeksiyonunun %168 gibi yüksek bir yerde olduğu görülüyor. 

• Geçtiğimiz haftaki satış tutarı sonrasında Hazine’nin bu hafta ve gelecek hafta 

yapacağı 3 ihalede toplam 4 milyar TL borçlanması beklenebilir. 

• Eylül ayındaki nispeten düşük miktardaki piyasa itfası sonrasında, Ekim ayında 

oldukça yüksek bir itfa olacak. (10,7 milyar TL) Bunun karşılığında Hazine, Ekim 

ayında toplam 6 ihale ile piyasadan 16,4 milyar TL borçlanma hedefliyor.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Doğtaş Kelebek – Şirketten gelen açıklamada altı yeni mağaza açılışı gerçekleştirildiği 

açıklandı. Açılan yeni mağazalar ile birlikte şirketin yurtiçi ve yurtdışında 195 Doğtaş 

markalı, 122 Kelebek Mobilya markalı ve 46 Kelebek Mutfak markalı satış noktası 

mevcuttur. 

Turcas Petrol - %100 oranındaki doğrudan bağlı ortaklığı Turcas Enerji Holding A.Ş.'nin 

Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde 

Turcas Enerji Holding A.Ş.'ye devrolunması suretiyle kolaylaştırılmış usülde birleşme 

işleminin gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurdu. Diğer yandan Turcas Petrol 

A.Ş.'nin %100 oranındaki doğrudan bağlı ortaklığı Turcas Enerji Holding A.Ş.'nin de tüm 

aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Turcas Petrol AŞ’ye devrolunması suretiyle 

kolaylaştırılmış usülde birleşme işleminin gerçekleştirilmesine de karar verilmiştir. Her iki 

birleşme işleminin amacı, iştirak portföyünün daha etkin yönetimi, kaynak verimliliğinin 

artırılması sayesinde operasyonel giderlerin optimizasyonu ve etkin kur riski yönetimidir. 

Her iki şirket de zaten Turcas Petrol finansallarına konsolide edildiği için ve %100 sahip 

olunduğu için yapılacak işlemin Turcas Petrol değerlemesine  etkisinin ihmal edilebilir 

boyutta olmasını bekliyoruz. 

Turkcell - Şirketin ortaklarından Telia Company dün kendi internet sayfasında yayınladığı 

haberde, Turkcell’de kalan %7 doğrudan hissesinden (155 milyon adet) satma kararı 

aldığını açıkladı. Bu satış gerçekleştikten sonra Telia’nın Turkcell’de dolaylı olarak %24 

payı kalmış olacak. Son haftalarda Telia’nın çıkma olasılığı değerlendirildiğinden TCELL 

hisselerinde bir zayıflık gözlemliyorduk. Fiyat aralığı konusunda henüz resmi bir açıklama 

bulunmuyor ancak Bloomberg’de fiyat aralığının 11,55-11,60 TL olduğu yönünde bir 

haber bulunuyor. Bu aralık doğruysa dünki kapanışa göre yaklaşık %4 iskontoya tekabül 

ediyor. Telia Company’nin Mayıs ayında yaptığı ilk doğrudan pay satışında satış rakamı 

11,45 TL olarak açıklanmış ve iskonto %7 olmuştu. Eğer resmi açıklanan satış fiyatı 
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söylenen aralıkta gelirse, hem iskontosunun göreceli daha düşük olması, hem de daha 

önceki fiyattan daha yüksek olması ve satış beklentisinin de gerçekleşmesi nedeniyle 

piyasanın hafif olumlu algılayacağını düşünüyoruz. 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Jeopolitik gelişmelerin fiyatlandığı bir gün sonrasında, BİST-100 endeksi dün günü %1.12 

değer kaybederek 106.535 seviyesinden kapadı. Satışların genele yayıldığı gözlemlendi.  

Bugün yurtiçinde Hazine ihaleleri takip edilecek olup, 10 yıllık bono ihalesine gelecek 

talebin özellikle önemli olacağını düşünüyoruz. Yurtdışında ise herhangi önemli bir veri 

açıklaması bulunmamaktadır.  

Dün GOÜ para birimlerinde değer kaybı yaşanırken, TL’nin negatif yönde ayrışması 

dikkat çekti. Bu sabah itibariyle, TL’deki dün akşamüstü meydana gelen ciddi değer 

kaybının kısmen telafi edildiğini görüyoruz. Diğer yandan Uzakdoğu Asya hisse senetleri 

piyasalarında hafif satıcılı işlem görmektedir. Avrupa borsalarında karışık bir açılış 

beklenirken, ABD vadelilerinin yatay bir görünüm içerisinde olduğunu belirtmek gerekir. 

Bu bilgiler ışığında, bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. 106.000 

önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkmakta olup, bu seviyenin kırılması halinde 

satışların hızlanacağını düşünmekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 107,561, 108,587 

ve 109,100 dirençlerini ve 106,022, 105,508 ve 104,482 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Dün sabahki analimizde, USDTRY paritesinin, Fed’in Çarşamba günkü toplantısı 

öncesinde piyasadaki risk iştahının azalması dolayısı ile baskı altına girebileceğini ve kısa 

vadede 3,48 – 3,50 bandını hedef haline getirebileceğini düşündüğümüzü ifade etmiştik. 

Kuzey Irak'ta 25 Eylül’de yapılması planlanan referandum öncesinde, Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin Silopi-Habur bölgesinde bir tatbikat başlatıldığının açıklanmasının 

ardından Türk lirası sert bir şekilde değer kaybederken, USDTRY paritesi 3,50 seviyesini 

test etti. Dün sabah saatlerinde 3,43 seviyelerinden işlem gören kur, akşam saatlerinde 

Türk lirasındaki gerileme ile birlikte yükselişini hızlandırdı. 3,48 – 3,50 hedef bandımıza 

girmiş bulunan kur, bu sabah saatleri itibariyle 3,48 seviyesi civarında hareket ediyor. Bu 

noktada kurun kısa vadede 3,48 – 3,50 bandı içerisinde hareketini sürdürmesini 

beklemekle birlikte, gün içerisinde yeniden 3,50 seviyesini test edebileceğini 

düşünüyoruz. Kurun 3,50 seviyesini aşaması durumunda ise yükseliş hareketinin 3,5150 

seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. Ancak bu noktada, 3,5150 seviyesinin 

önemli bir direnç seviyesi olması nedeniyle, bu seviye civarından kısa vadeli kar 

realizasyonları oluşabileceğini düşünmekteyiz. Kısa vadeli görünüm açısından, yarın 

akşam saatlerinde Fed’den gelecek olan açıklamalar belirleyici olacak. Kurdaki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,4855 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,4876 seviyesi direnç, 3,4800 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,4876 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,4926, 3,4800 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,4677. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

1,19 seviyesi üzerindeki hareketini sürdürmekte olan EURUSD paritesi, bu sabah saatleri 

itibariyle yaklaşık son 1 haftadır 1,1985 direncini üçüncü defa deniyor. Kısa vadeli teknik 

göstergelerin aşırı alıma işaret ettiği EURUSD paritesinde, 1,1985 direncinin yine 

aşılamaması durumunda, mevcut seviyelerden gün içi satış fırsatları oluştuğu görülebilir. 

Yarın Fed cephesinden gelecek olan açıklamaların da EURUSD paritesi açısından oldukça 

önemli olacağı görüşündeyiz. Fed’den Aralık ayına ilişin bir faiz artırım sinyali gelmesi 

(piyasa şu anda Aralık ayında bir faiz artırtırım olmayacağı beklentisini daha baskın 

fiyatlıyor) durumunda, dolar endeksindeki değerlenme ile birlikte EURUSD paritesinde de 

1,18 seviyesine / altına doğru sert bir düşüş görülebilir. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1983 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1960 seviyesi destek, 1,1984 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1984 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,2017, 1,1960 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1915. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, 1315 seviyesi üzerinde hareket eden altın fiyatlarının, kısa 

vadede bu seviye altına gerilemesinin ve mevcut düşüş ahreketini 1300 seviyesine doğru 

devam ettirmesinin beklenebileceğini ifade etmiştik. Yükseliş kanalını aşağı yönlü kırması 

sonrasında öngördüğümüz üzere düşüş hareketini devam ettiren altın fiyatları, 1315 

seviyesini de aşağı yönlü kırarak 1304’lü seviyelere kadar geriledi. Altın fiyatlarının kısa 

vadede 1310 – 1305 seviyeleri arasında hareket edeceği görüşündeyiz. Ancak, 1305 

seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda mevcut gerileme hareketi 1300 seviyesi 

altına doğru hızlanabilir. Temel tarafta ise yarın açıklanacak olan Fed toplantı kararı 

altındaki kısa – orta vadeli görünüm açısından oldukça belirleyici olacak. Fed’in Aralık 

ayına ve ABD ekonomisine ilişkin somut ve şahin açıklamalar yapması durumunda bunun 

piyasalarda sert bir fiyatlama yaratabileceği ve altındaki mevcut geri çekilmeyi 

besleyebileceği görüşündeyiz. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1306,82 seviyesinden işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1305 seviyesi destek, 1314,34 seviyesi ise direnç konumunda. 1314,34 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1320,78, 1305 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1302,76. 

 

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 2,504 %0.1 %0.6 %3.2 %5.3 %11.8

DAX 12,559 %0.3 %0.7 %3.2 %3.8 %9.4

FTSE 7,253 %0.5 -%2.2 -%1.0 -%2.3 %1.5

Nikkei 19,910 %1.8 %3.7 %4.1 %3.8 %6.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106,535 -%1.1 -%2.7 -%0.6 %17.7 %36.3

Çin 3,363 -%0.2 -%0.7 %2.6 %3.6 %8.1

Hindistan 32,424 -%0.2 %0.7 %2.7 %9.2 %21.6

Endonezya 5,885 -%0.1 %0.1 -%0.2 %6.1 %11.0

Rusya 2,059 %0.3 %0.7 %6.6 %1.1 -%7.8

Brezilya 75,990 %0.3 %2.2 %10.6 %18.3 %26.2

Meksika 50,258 %0.7 -%0.2 -%1.6 %3.4 %10.1

Güney Afrika 56,050 %0.7 %0.1 %1.3 %6.7 %10.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%0.2 -%5.4 -%28.8 -%10.5 -%27.7

EM VIX 14 %3.5 -%5.6 -%27.2 -%6.9 -%35.4

MOVE 50 -%0.9 -%3.3 %0.0 -%16.1 -%30.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4906 %1.5 %2.4 -%0.8 -%3.5 -%0.9

Brezilya 3.1362 %0.8 %1.1 -%0.3 %2.1 -%3.5

Güney Afrika 13.3062 %1.1 %2.5 %1.1 %5.2 -%3.2

Çin 6.5753 %0.3 %0.7 -%1.4 -%4.8 -%5.3

Hindistan 64.1375 %0.1 %0.3 %0.0 -%1.9 -%5.6

Endonezya 13255 %0.1 %0.7 -%0.8 -%0.4 -%1.6

CDS *

Türkiye 162.1 0.2 1.2 -18.3 -42.9 -30.8

Brezilya 177.3 -3.0 0.6 -24.0 11.0 -11.8

Güney Afrika 163.7 0.0 -4.1 -14.1 a.d. a.d.

Endonezya 92.8 -1.9 -4.2 -12.6 -16.7 -16.3

Rusya 131.9 0.1 -5.3 -14.6 -7.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 0.0 1.0 0.0 -0.2 -0.6

Brezilya %9.8 0.0 0.0 -0.3 -0.5 a.d.

Güney Afrika %8.4 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.5

Hindistan %6.6 0.0 0.0 0.1 -0.3 0.1

Endonezya %6.5 0.0 0.1 -0.4 -0.7 -1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.9 0.04 0.40 -0.05 -0.66 -0.99

Brezilya %4.4 0.01 0.07 -0.20 -0.48 -1.12

Güney Afrika %4.4 0.00 0.10 -0.16 -0.25 -0.48

Endonezya %3.3 -0.01 0.03 -0.22 -0.55 -0.98

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.48 -%0.3 %3.0 %5.2 %7.5 -%2.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.91 %0.0 %3.8 %2.9 %3.5 -%7.1

Altın - USD / oz 1306.9 -%1.1 -%1.9 %1.6 %5.9 %13.5

Gümüş - USD / t oz. 17.071 -%3.1 -%4.1 %0.4 -%1.9 %6.8

Commodity Bureau Index 427.42 -%0.1 -%1.4 -%2.4 -%1.7 %1.0

* 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. 

 

 


