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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün beklentilerimiz dahilinde hareket eden BİST-100 endeksi günü 

%0,6 değer kaybı ile 82.300 seviyesinden kapattı. Bankacılık 

sektöründeki satışlar diğer sektörlere göre daha fazla olarak 

gerçekleşti. Öte yandan TL tarafında özellikle TCMB’nin TL likidite 

yönetimi yakından takip ediliyor. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama 

maliyetini %9’larda tutarken, dün gerçekleştirilen swap ihalesinde TL 

faizinin %8’den %8,5’a yükseltildiği görüldü.  Uluslararası piyasalarda 

özellikle FED Başkanı Yellen’ın söylemleri sonrasında bir miktar 

yükseliş gösteren Dolar paralelinde, bugün sabah kotasyonlarında TL 

üzerinde bir miktar baskı görülüyor. Türkiye saatiyle 20:00’de gelecek 

olan ABD Başkanı Trump’ın ofisi alması sonrasındaki konuşma da 

uluslararası piyasada Dolar’ın değeri noktasında hareketliliğe yol 

açabilecek bir unsur olarak karşımızda duruyor.  

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 alıcılı başlangıç yapmasını ancak BİST-

100 endeksinin kısa vadeli indikatörlerinin aşırı alım bölgesinde 

bulunmasından ötürü günün ilerleyen saatlerinde kar satışlarıyla 

karşılaşabileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

83.069, 83.838 ve 84.359 dirençlerini ve 81.780, 81.260 ve 80.491 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 6-13 Ocak haftasında tahvil piyasasında sert yabancı çıkışı 

görüldü.  

 Orta vadeli enflasyon bekleyişlerindeki bozulma devam ediyor. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Bağfaş – 3 milyon dolar tutarında ihracat siparişi aldı. 

 İş GYO – 120 milyon TL tutarında kredi kullandı. 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

27 Ocak - Fitch Ratings'in Türkiye gözden geçirmesi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 82,300 -%0.6 %1.7

BIST-30 100,379 -%0.5 %1.6

Banka 134,037 -%1.2 %0.1

Sanayi 89,667 -%0.4 %2.3

Hizmet 52,974 %0.3 %2.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 8.50 8.50 8.50

AOFM 9.09 9.06 8.34

2 yıllık bono faizi 11.25 11.37 11.23

10 yıllık bono faizi 11.45 11.37 11.52

Kur

USD/TL 3.79 -%1.3 %8.6

EUR/TL 4.04 -%1.1 %10.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.92 -%1.2 %9.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 166 160 164

Ortalama işlem hacmi * 1.47 1.60 1.08

* 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 0.71x 0.63x

FD/FAVÖK 8.2x 7.2x 6.4x

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 

6-13 Ocak haftasında tahvil piyasasında sert yabancı çıkışı görüldü 

6 – 13 Ocak tarihleri arasında hisse senedi piyasasında toplam 102,8 milyon dolarlık bir 

giriş yaşandı. Bu giriş, Ekim 2016’dan bu yana hisse senedinde yaşanan en yüksek 

haftalık giriş oldu. Tahvil cephesinde (repo işlemleri hariç) ise Ocak ayının ilk haftasında 

560 milyon dolarlık bir çıkış görüldü.  Tahvil cephesinde yaşanan bu sert çıkış ile birlikte 

yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise söz konusu hafta içerisinde 

%19,2’den %18,7’ye geriledi ve 2012 yılının Haziran ayından bu yana en düşük 

seviyesine ulaştı.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.   

Orta vadeli enflasyon bekleyişlerindeki bozulma devam ediyor 

Aralık enflasyon gerçekleşmelerinin tahminlerin üzerinde gelmesi sonrasında enflasyon 

bekleyişlerinde de kötüleşmenin devam ettiği görülüyor. Buna göre katılımcıların 

ortalama 2017 yılsonu TÜFE tahmini %8,48 oldu. Söz konusu tahmin kurum 

beklentimiz olan %8,4 paralelinde. Orta vadeli enflasyon bekleyişlerine baktığımızda, 

12 aylık TÜFE beklentisinin %8 üzerinde kalmaya devam ederek %8,04’ten %8,19’a 

yükseldiğini, 24 aylık TÜFE beklentisinin ise  %7,31’den %7,59’a çıktığını görüyoruz. 

 Orta vadeli enflasyon bekleyişlerindeki kötüleşme para politikası tarafında da 

risk unsuru olarak kendini göstermekte. Anket sonuçları, gelecek hafta 

gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizinde (bir 

hafta vadeli repo faizi) 50 baz puanlık bir artırım beklentisini işaret ediyor. PPK 

toplantısı 24 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek. Toplantı sonucunda 

özellikle koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizlerinde yapılacak 

değişiklilerin önemli olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede politika faizinde 25 

baz puanlık artış beklentimizin yanında, gecelik borç verme faizinin %8,5 

seviyesinden %9,25’e çıkarılmasını bekliyoruz. Geç Likidite Penceresinin ise 

%10 seviyesinden %11’e getirilmesini tahmin ediyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.   

 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Bağfaş – 3 milyon dolar tutarında ihracat siparişi aldı. Teslimatların, Şubat ayına kadar 

tamamlanması bekleniyor. 

İş GYO – Geliştirmekte olduğu projelerin finansmanında kullanılmak üzere 4 yıl vadeli, 

120 milyon TL tutarında kredi kullandı. 9A16 itibariyle Şirket’in net borcu 913 milyon TL 

seviyesindedir.  

Yabancı yatırımcıların 

tahvil stoku içerisindeki 

payı ise söz konusu hafta 

içerisinde %19,2’den 

%18,7’ye geriledi. 

12 aylık TÜFE beklentisinin 

%8 üzerinde kalmaya 

devam ederek %8,04’ten 

%8,19’a yükseldiğini, 24 

aylık TÜFE beklentisinin ise  

%7,31’den %7,59’a çıktığını 

görüyoruz. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Yabanci_Portfoy_Hareketleri_6-13_Ocak_2017586ea27c-f.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/TCMB_Beklenti_Anketi_19_Ocak_201755c27bbd-b.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün beklentilerimiz dahilinde hareket eden BİST-100 endeksi günü %0,6 değer 

kaybı ile 82.300 seviyesinden kapattı. Bankacılık sektöründeki satışlar diğer 

sektörlere göre daha fazla olarak gerçekleşti. Öte yandan TL tarafında özellikle 

TCMB’nin TL likidite yönetimi yakından takip ediliyor. TCMB ağırlıklı ortalama 

fonlama maliyetini %9’larda tutarken, dün gerçekleştirilen swap ihalesinde TL 

faizinin %8’den %8,5’a yükseltildiği görüldü.  Uluslararası piyasalarda özellikle FED 

Başkanı Yellen’ın söylemleri sonrasında bir miktar yükseliş gösteren Dolar 

paralelinde, bugün sabah kotasyonlarında TL üzerinde bir miktar baskı görülüyor. 

Türkiye saatiyle 20:00’de gelecek olan ABD Başkanı Trump’ın ofisi alması 

sonrasındaki konuşma da uluslararası piyasada Dolar’ın değeri noktasında 

hareketliliğe yol açabilecek bir unsur olarak karşımızda duruyor.  

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 alıcılı başlangıç yapmasını ancak BİST-100 endeksinin 

kısa vadeli indikatörlerinin aşırı alım bölgesinde bulunmasından ötürü günün 

ilerleyen saatlerinde kar satışlarıyla karşılaşabileceğini düşünüyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 83.069, 83.838 ve 84.359 dirençlerini ve 81.780, 81.260 ve 

80.491 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Fed Başkanı Yellen’ın dün gerçekleştirdiği konuşmasında yine güvercin bir tavır 

sergilemiş olması dolar endeksindeki düşüş hareketini beslemiş durumda. Dolar 

endeksi, Fed Başkanı Janet Yellen'ın Fed'in para politikasını kademeli olarak 

ayarlamasının makul olduğunu kaydetmesinin ardından geriledi. Ancak, dolar 

endeksindeki gerilemeye rağmen, TL’deki üzerindeki satıcılı seyir nedeniyle USDTRY 

paritesinin yeniden 3,80 seviyesi üzerine çıktığını görüyoruz. Kurdaki kısa vadeli gidişat 

açısından, bugün başkanlık koltuğuna oturacak olan ve Türkiye saati ile akşam 20:00’de 

konuşma yapacak olan Donald Trump’ın açıklamaları oldukça önemli ve belirleyici 

olacak. Kurdaki kısa – orta vadeli gidişat açısından önümüzdeki 10 günlük süreç 

oldukça kritik olacak. ABD Başkanı Donald Trump’dan bu akşam 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. Bu sabah saatleri itibariyle 3,820 seviyesi üzerindeki seyrini 

sürdürmekte olan USDTRY paritesinde yukarı yönlü hareketleri kısıtlayabilecek güçlü bir 

direnç seviyemiz bulunmamakta. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3,8110, 3,80 ve 3,7685 

destekleri önemli olabilir. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında tutunmaya çalışan 

paritenin, kanal içerisinde kalabilmesi durumunda gün içerisinde yönünü yukarı 

çevirebileceğini ve 1,07 seviyesine doğru yükselişe geçebileceğini belirtmiştik. 

Öngördüğümüz yükseliş hareketini gerçekleştiren EURUSD paritesi, 1,0693 seviyesine 

kadar çıkarak yatırımcılarımıza alım fırsatı verdi. Bu sabah saatleri itibariyle 1,0680 

direncinin hemen altında hareket eden paritede, dolar endeksindeki zayıf seyir izle 

birlikte bugün içerisinde yükseliş çabasını sürdürebilir ve yeniden 1,07 seviyesine doğru 

yükselişe geçebilir. Ancak, kısa vadeli gidişat açısından akşam saatlerinde ABD Başkanı 

Donald Trump’tan gelecek olan açıklamalar oldukça önemli olacak. Gelecek olan 

açıklamaları yakından takip ediyor olacağız. EURUSD grafiğine baktığımızda paritenin 

1,0672 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1,0644 – 1,0680 seviyeleri arasında hareket 

etmekte olduğunu görüyoruz. 1,0680 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir 

sonraki direnç seviyemiz 1,0724, 1,0644 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,0606. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, yaşadığı satış baskılarının ardından kısa vadeli yükseliş 

kanalını aşağı yönlü kıran altın fiyatlarında sabah saatlerinde yukarı yönlü bir düzeltme 

görebileceğimizi ve fiyatların 1207 seviyesine doğru yükselebileceğini belirtmiştik. 

Öngördüğümüz üzere dün 1207 seviyesine kadar yükselen altın fiyatları, bu sabah 

saatleri itibariyle 1206,29 seviyesinden işlem görüyor. 80 saatlik hareketli ortalaması ve 

eski kanal sınırına denk gelen 1208 – 1210 bandının altında hareket eden altın 

fiyatlarının, bu bandı yukarı yönlü kırması zor görünüyor. Kısa vadeli teknik 

göstergelerinde olası düşüş hareketlerini işaret ettiği altın fiyatları kanal sınırından 

yönünü aşağı çevirebilir ve gün içi satış fırsatları verebilir. Grafiğe baktığımızda ise 

altının bu sabah saatlerinde 1206,29 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 2,264 -%0.4 -%0.5 -%0.3 %4.2 %1.1

DAX 11,597 %0.0 %0.7 %1.2 %14.3 %1.0

FTSE 7,208 -%0.5 -%1.2 %2.3 %7.1 %0.9

Nikkei 19,072 %0.5 -%0.6 -%1.7 %14.9 %0.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 82,300 -%0.6 %1.7 %5.8 %9.9 %5.3

Çin 3,101 %0.7 %0.3 %0.6 %3.1 %0.6

Hindistan 27,309 -%0.4 -%0.1 %3.4 -%2.5 %2.2

Endonezya 5,299 -%0.6 -%0.1 %2.0 %0.5 -%0.5

Rusya 2,162 -%0.4 -%2.2 -%2.9 %12.9 -%3.2

Brezilya 63,951 -%0.3 %0.0 %11.1 %13.0 %6.2

Meksika 46,265 -%0.2 %0.4 %3.0 -%2.6 %1.4

Güney Afrika 52,901 -%0.1 %0.2 %5.1 %0.1 %4.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %2.4 %10.7 %9.1 %6.8 -%29.8

EM VIX 19 %1.3 -%1.6 -%2.7 -%7.5 -%17.6

MOVE 78 %5.9 %6.2 %4.1 %11.1 %15.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8274 %0.8 %1.8 %8.3 %25.8 %31.3

Brezilya 3.2015 -%0.7 %0.4 -%5.0 -%1.4 -%19.2

Güney Afrika 13.56 -%0.5 %0.4 -%4.1 -%5.4 -%12.3

Çin 6.872 %0.3 -%0.3 -%1.3 %2.6 %5.8

Hindistan 68.13 %0.1 %0.1 %0.4 %1.5 %3.0

Endonezya 13376 %0.2 %0.6 -%0.1 %2.2 -%3.0

CDS *

Türkiye 285.4 1.5 -6.0 7.5 -21.4 31.4

Brezilya 255.0 2.2 1.2 -37.9 -29.0 -2.1

Güney Afrika 211.3 4.2 a.d. a.d. -4.7 37.4

Endonezya 152.7 0.5 -2.6 -9.6 -7.6 17.9

Rusya 186.0 3.4 a.d. a.d. -2.8 74.4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.5 0.1 1.7 0.1 1.6 0.7

Brezilya %11.0 -0.1 -0.1 -0.9 -0.9 -5.5

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

Hindistan %6.5 0.0 0.1 0.0 -0.8 -1.3

Endonezya %7.6 0.0 -0.1 -0.4 0.5 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.9 0.09 1.45 -0.07 1.37 0.88

Brezilya %5.2 0.10 0.10 -0.35 0.48 -1.97

Güney Afrika %4.6 0.01 -0.04 -0.37 0.39 -0.90

Endonezya %4.1 0.06 0.04 -0.42 0.62 -0.68

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 54.16 %0.4 -%3.3 -%1.4 %16.1 %45.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 51.37 %0.6 -%3.1 -%1.4 %15.1 %38.7

Altın - USD / oz 1201.5 -%0.9 %0.1 %5.3 -%9.8 %13.3

Gümüş - USD / t oz. 17.002 -%1.6 %1.1 %6.1 -%14.9 %23.2

Commodity Bureau Index 431.81 -%0.2 -%0.5 %1.3 %4.6 %15.2

* 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. 

 


