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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün günü %0,51 primle 82.779 seviyesinden kapatan BİST-100 

endeksinde yükselişin önceki günlerde olduğu gibi bankacılık 

sektörü liderliğinde gerçekleşti. 

TL tarafında özellikle TCMB’nin TL likiditesi yönetimi yakından takip 

ediliyor. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9’larda 

tutulurken, gerçekleştirilen swap ihalesinde de 500 milyon dolarlık 

işlem gerçekleştirildi. Uluslararası piyasalarda özellikle FED Başkanı 

Yellen’ın söylemleri sonrasında bir miktar yükseliş gösteren Dolar 

paralelinde, bugün sabah kotasyonlarında TL üzerinde bir miktar 

baskı görülüyor.  

Bugün veri akışı olarak zayıf bir gün olup, yatırımcıların dikkat 

edecekleri ana hususun para piyasasındaki gelişmeler ve Türk 

lirasındaki seyir olmaya devam edecek.  

Hisse senedi piyasasının güne hafif alıcılı başlangıç yapacağını ancak 

BİST-100 endeksinin kısa vadeli indikatörlerinin aşırı alım bölgesinde 

bulunmasından ötürü günün ilerleyen saatlerinde kar satışlarının 

olabileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 83.077, 

83.374 ve 83.852 dirençlerini ve 82.301, 81.822 ve 81.525 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Hazine 2 milyar dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Gübre Fabrikaları – 2017 beklentilerini açıkladı. 

 Logo Yazılım – 13,1 milyon Euro tutarında kredi kullanıyor. 

 Zorlu Enerji - OEDAŞ ve OEPSAŞ paylarının tamamının satın 

alınmasına yönelik Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzaladı. 

 

 
 

 

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 

Hazine 2 milyar dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi  

Hazine 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dün 2 milyar Dolar tutarında bir 

ihraç gerçekleştirdi. 2027 vadeli Dolar cinsi tahvil ihracı için satış tutarının 3 katından 

fazla talep geldiği belirtildi. İhraç tutarı Hazine’nin hesaplarına 23 Ocak tarihinde giriyor 

olacak. Hazine’nin Şubat ayında bir Eurobond geri ödemesi bulunuyor. 

 Sözkonusu tahvil ihracının getiri ise %6,15 olarak belirlendi.  

 Hazine 2017 yılında 6 milyar dolar kadar Eurobond ihracı hedeflerken, dün 

itibariyle bu hedefin 2 milyar dolar’ını gerçekleştirmiş oldu.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Gübre Fabrikaları - 2017 beklentilerini açıkladı. Buna göre şirket 2017 yılı için 3.256mn 

TL konsolide ciro (yıllık %9-10 büyüme) ve 230mn TL FAVÖK (yıllık %100-105 büyüme) 

elde etmeyi öngörüyor. Yurt içinde satış hacimlerini %1,7 artırmayı hedefliyor. Yurt içi 

operasyonlar için FAVÖK marjı beklentisi %7,1 olarak yer aldı (9A16’da %4 idi). Yurt 

dışında operasyonlarını %48,88 iştiraki Razi ile yürüten şirket, üretimde %21 artış ile 

kapasite kullanım oranını %48’den %58’e artırmayı planlıyor. Kısa süre önce hammadde 

olarak da kullanılan ekşi gaz fiyatında Nisan 2016’dan itibaren geçerli olmak üzere %35 

indirim kararı alınan İran’da, bu durum mali tablolara geriye yönelik de yansıtılarak 

2016’da ilave 7mn $’lık bir fayda göreceğiz, böylece 2016 FAVÖK marjının önceki 

beklentimiz %4,7 yerine  %6,7 olmasını bekliyoruz. Kapasite kullanım oranındaki artış ve 

düşen ekşi gaz fiyatlarından faydalanacak şirket 2017 için  %7,0 FAVÖK marjı tahmini 

verdi. 

Logo Yazılım – Romanya'daki bağlı ortaklığımız Total Soft'un satın alımının finansmanı 

amacıyla 13.075.000 EUR anapara tutarlı, 7 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı. 9A16 

itibariyle Şirket’in net borcu 13,4 milyon TL seviyesindedir. 

Zorlu Enerji – OEDAŞ ve OEPSAŞ paylarının tamamının satın alınmasına yönelik Hisse 

Alım Satım Sözleşmesi imzaladı. Satın alma bedeli peşin ödenmek üzere 360 milyon 

dolar olacak.  

Hazine 2017 yılında 6 milyar 

dolar kadar Eurobond ihracı 

hedeflerken, dün itibariyle 

bu hedefin 2 milyar dolar’ını 

gerçekleştirmiş oldu. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün günü %0,51 primle 82.779 seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinde 

yükselişin önceki günlerde olduğu gibi bankacılık sektörü liderliğinde gerçekleşti. 

TL tarafında özellikle TCMB’nin TL likiditesi yönetimi yakından takip ediliyor. TCMB 

ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9’larda tutulurken, gerçekleştirilen swap 

ihalesinde de 500 milyon dolarlık işlem gerçekleştirildi. Uluslararası piyasalarda 

özellikle FED Başkanı Yellen’ın söylemleri sonrasında bir miktar yükseliş gösteren 

Dolar paralelinde, bugün sabah kotasyonlarında TL üzerinde bir miktar baskı 

görülüyor.  

Bugün veri akışı olarak zayıf bir gün olup, yatırımcıların dikkat edecekleri ana 

hususun para piyasasındaki gelişmeler ve Türk lirasındaki seyir olmaya devam 

edecek.  

Hisse senedi piyasasının güne hafif alıcılı başlangıç yapacağını ancak BİST-100 

endeksinin kısa vadeli indikatörlerinin aşırı alım bölgesinde bulunmasından ötürü 

günün ilerleyen saatlerinde kar satışlarının olabileceğini düşünüyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 83.077, 83.374 ve 83.852 dirençlerini ve 82.301, 81.822 ve 

81.525 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

TCMB’nin geçtiğimiz haftadan bu yana attığı adımların sonucunda AOFM (Ağırlıklı 

Ortalama Fonlama Maliyeti)’ndeki yükselişin sürdüğünü görüyoruz. Dün itibariyle 

9,06’ya çıkan AOFM, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan TCMB toplantısı öncesinde 

piyasadaki faiz artırım beklentilerini artırmış durumda. Ancak, TL likiditesindeki 

azalmaya ve TL maliyetlerindeki artışa rağmen, küresel piyasalardaki oynaklık kur 

üzerindeki düşüş hareketlerini sınırlıyor. Dolar endeksindeki geri çekilmenin USDTRY 

paritesi üzerinde (TL’deki zayıflık nedeniyle) istikrarlı bir düşüş hareketi oluşturmadığını 

geçtiğimiz haftadan bu yana görmekteyiz. Ancak dolar endeksinde görülen ufacık bir 

yükseliş çabası kuru yeniden 3,80’in üzerine atmaya yetiyor. Bu durum da kurun dolara 

karşı olan hassasiyetini gözler önüne seriyor. Fed Başkanı Yellen’ın dün akşam 

gerçekleştirdiği ılımlı ve sakin açıklamalarının ardından dolar endeksinin Trump 

sonrasında yaşadığı kayıpları telafi ettiğini gözlemledik. Dolar endeksindeki yükseliş ile 

birlikte yeniden 3,80 seviyesi üzerine çıkan USDTRY paritesi ise bu sabah saatleri 

itibariyle 3,80 üzerindeki seyrini koruyor. Kurdaki kısa – orta vadeli gidişat açısından 

önümüzdeki 10 günlük süreç oldukça kritik olacak. ABD Başkanı Donald Trump’dan 

yarın gelecek olan açıklamalar, 24 Ocak’ta gerçekleşecek olan TCMB toplantısı ve 27 

Ocak’ta Fitch’den gelecek olan değerlendirme, kurdaki kısa vadeli gidişatı belirleyecek 

olan temel gelişmeler olacak. Donald Trump’ın konuşması yarın Türkiye saatiyle 

20:00’de gerçekleşecek. Kurdaki güncel görünüme bakacak olursak: Kurun dün akşam 

saatlerinden bu yana sergilediği kısa yükseliş ivmesini kaybetmeye başladığını 

görüyoruz. Kısa vadeli teknik göstergelerin de olası geri çekilmeleri işaret ettiği kurda, 

gün içerisinde yeniden 3,76 seviyesine doğru bir geri çekilme hareketi oluştuğunu 

görebiliriz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Bu sabah saatleri itibariyle kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında tutunmaya çalışan 

EURUSD paritesinde, kanal içerisindeki hareketin devam etmesi durumunda sabah 

saatlerinde yükseliş çabaları oluştuğunu görebiliriz. Bugün öğle saatlerinde açıklanacak 

olan Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı öncesinde, kısa vadeli teknik 

göstergelerin de olası yükseliş çabalarını işaret ettiği EURUSD paritesinde yeniden 1,07 

seviyesine doğru bir yükseliş hareketi gözlemlenebilir. Ancak öğleden sonraki gidişatı 

tamamen Avrupa Merkez Bankası cephesinden gelecek olan açıklamalar belirliyor 

olacak. Hatırlayacağımız üzere Banka,  Aralık toplantısında varlık alım programını Mart 

2017’den Aralık 2017’ye uzatmış, varlık alım miktarını ise 80 milyar eurodan 60 milyar 

euroya çekmişti. Bugünkü toplantıda herhangi bir adım gelmesi beklenmiyor. Ancak 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin 16:30’da gerçekleştireceği basın toplantısı 

önemli olacak. Gelecek olan açıklamaları yakından takip ediyor olacağız. Daha önceki 

bültenlerimizde de sık sık belirttiğimiz üzere, paritedeki mevcut yükselişin kısa – orta 

istikrar kazanmasını beklemiyoruz. Güncel global konjonktür göz önüne alındığında, 

paritedeki yükselişler ilerleyen dönemlerde satış fırsatı olarak sınırlı kalabilir. Paritenin, 

dolar endeksindeki eri çekilme nedeniyle başlattığı mevcut yükseliş hareketini 

tamamlanmasının ardından yeniden 1,04 seviyesi altına gerileyebileceğini 

düşünmekteyiz. EURUSD grafiğine baktığımızda paritenin 1,0637 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 

1,0680, 1,0606 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,0576. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Altın fiyatlarında, İngiltere Başbakanı Theresa May’in açıklamaları ile başlayan düşüş 

hareketi, dün akşam saatlerinde Yellen’dan gelen iyimser söylemlerin etkisi ile birlikte 

devam etti. Dolar endeksinin Yellen ile birlikte kayıplarının bir kısmını geri almış olması, 

altın fiyatlarını 1200 sınırına kadar indirmiş durumda. Yaşadığı satış baskılarının 

ardından kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran altın fiyatları, sabah saatlerinde 

yukarı yönlü bir düzeltme yapabilir. Teknik göstergelerin aşırı satım sinyalleri verdiği 

altında, 1207 seviyesine doğru bir yükseliş çabası görebiliriz. Ancak, olası bir yükseliş, 

yaşanan sert düşüş hareketinin düzeltmesi olarak sınırlı kalabilir. Kanal kırılması 

sonrasında altın fiyatlarının düşü eğilimini koruması ve düzeltme sonrası 1200 seviyesi 

altını hedeflemesi beklenebilir. Grafiğe baktığımızda ise altının bu sabah saatlerinde 

1202,24 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1200 – 1207,02 seviyeleri arasında hareket 

ettiğini görmekteyiz. 1207,02 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç 

seviyemiz 1213, 1200 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1195. 

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
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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. 

 


