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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün güne alıcılı başlangıç yapan BİST-100 endeksinde, öğleden 

sonra yeni Bakanlar Kurulu’nun açıklanması ve Mehmet Şimşek’in 

görevini muhafaza ederek ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı 

olarak devam edecek olması ile birlikte Borsa İstanbul’da alımlar 

hızlandı ve BİST-100 endeksi günü %1,61 değer artışı ile 107.418 

seviyesinden kapattı.  

Bugünün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, günün 

en önemli haber akışı öğleden yapılacak olan AMB Başkanı 

Draghi’nin yapacağı konuşma olacaktır. Bu konuşma öncesinde 

yatırımcıların bekle göre politikası izleyeceklerini ancak konuşma 

sırasında oynaklığın – özellikle EUR/USD paritesi ve GOÜ para 

birimlerinde, artabileceğini düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle, GOÜ 

hisse senetleri piyasalarında yatay bir seyir söz konusu iken, GOÜ 

para birimlerinin ABD dolarına göre değer kaybettiklerini ancak Türk 

lirasının pozitif yönde ayrıştığını görüyoruz. 

Bu sabah Borsa İstanbul’un alıcılı başlangıç yapmasını ve daha 

sonrasında bant hareketi içinde bulunmasını bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 107.940, 108.462 ve 109.360 dirençlerini ve 

106.520, 105.622 ve 105.100 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Uzun zamandır beklenen Bakanlar Kurulu değişimi gerçekleşti. 

▪ Bugün yurtiçinde tüketici güven endeksi, haftalık portföy, para ve 

banka istatistikleri ve borç stoku verileri açıklanacak. 

▪ Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi beklentilerimiz 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Zorlu Enerji - Filistin'de güneş enerji santrallerinin kurulması ile 

ilgili olarak iyi niyet anlaşması imzaladı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

20 Temmuz - Haziran Merkezi Yönetim Borç Stoku

                       Temmuz Tüketici Güven Endeksi

                       Haftalık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

24 Temmuz - Haziran Konut Satışları

25 Temmuz - Temmuz Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 107,418 %1.6 %3.5

BIST-30 132,534 %1.8 %3.7

Banka 184,963 %2.2 %2.4

Sanayi 115,581 %1.2 %3.7

Hizmet 66,979 %1.5 %4.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.94 11.93 11.95

2 yıllık bono faizi 11.33 11.33 11.51

10 yıllık bono faizi 10.49 10.57 10.71

Kur

USD/TL 3.53 -%2.1 %0.7

EUR/TL 4.06 -%1.5 %3.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.80 -%1.8 %2.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 229 217 214

Ortalama işlem hacmi * 1.81 1.71 1.44

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.8x 8.4x

PD/DD 1.10x 1.32x 1.18x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.96x 0.85x

FD/Satışlar 1.32x 1.42x 1.28x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.1x

Kar büyümesi %13.5 %29.8 %17.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.1 %14.5

Temettü verimi %2.9 %3.1 %3.6

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 

Uzun zamandır beklenen Bakanlar Kurulu değişimi gerçekleşti 

Buna göre Bakanlar Kurulu’na altı yeni isim girerken, Başbakan Yardımcıları içerisinde 

Mehmet Şimşek dışındaki bütün isimlerin değiştiği görüldü. Başbakan Yıldırım’ın 

açıkladığı yeni Kabine ise şöyle; Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakan 

Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başbakan Yardımcısı Recep 

Akdağ, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 

Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 

Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim 

Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet 

Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 

• Yeni Kabine içerisinde Başbakan Yardımcısı Şimşek’in görevini koruması ve 

Başbakan yardımcıları arasında ekonomiden sorumlu tek bakan olarak 

görülmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bir önceki Kabine’de 

Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Başbakan yardımcıları olarak ekonomi 

yönetimini paylaşıyorlardı. Yeni Kabine’de ise Nurettin Canikli’nin Savunma 

Bakanı olduğu görülüyor.  

Bugün veri açısından yoğun bir gün olacak 

Bugün Temmuz ayı tüketici güven endeksi, haftalık portföy, para ve banka 

istatistikleri ve Mayıs ayı merkezi bütçe borç stoku verileri açıklanacak.  

• Temmuz Tüketici Güven Endeksi saat 10:00 açıklanacak. Bir önceki ay endeks 

değeri 70 olarak gerçekleşmişti. 

• TCMB 14:30’da 7-14 Temmuz haftasına ilişkin olarak yabancı portföy 

hareketleri, para ve banka istatistiklerini paylaşıyor olacak. Portföy hareketleri 

tarafında yılbaşından beri bakıldığında hisse senedi piyasasına net yabancı 

girişi 2,3 milyar dolar, bono piyasasına ise 3,2 milyar dolar tutarında oldu. 

Para ve banka istatistikleri tarafında ise brüt döviz rezervleri söz konusu hafta 

içerisinde 90,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bankalardaki toplam YP 

mevduatlar 196,8 milyar dolar oldu. Kurdaki yükseliş yurtiçi yerleşikler 

tarafından satış fırsatı olarak kullanılırken, döviz mevduatlarında son iki 

haftadır düşüş yaşanıyor.  

• Hazine 17:30’da Haziran merkezi yönetim borç stokunu açıklıyor olacak. 

Mayıs ayı verisi 806 milyar TL’lik stok seviyesini işaret ederken, söz konusu 

rakam GSYH’nin %27’sine karşılık geliyor.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Temmuz 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi beklentilerimiz 

Piyasalardaki risk iştahı ve eurodaki görünüm açısından Avrupa Merkez 

Bankası’nın (ECB) bugün gerçekleşecek olan toplantısı ve Başkan Draghi’nin 

toplantı kararı ardından yapacağı konuşma önemli olacak. ECB 8 Haziran’daki 

toplantısında, enflasyon tahminlerini aşağı çekerken, büyüme tahminlerini 

yükseltmişti. Draghi enflasyon tahminlerinin, düşük petrol fiyatları nedeniyle aşağı 

yönlü revize edildiğini, çekirdek enflasyonun henüz ikna edici şekilde yönünü yukarı 

çevirmediğini belirtmişti.  

Draghi’nin 27 Haziran Salı günü gerçekleştirdiği konuşmasında enflasyonda 

normalleşme süreciyle birlikte para politikalarında da değişimin olabileceğine 

yönelik açıklamaları piyasalarda sert bir fiyatlamayı beraberinde getirmiş ve 

euro hızlı bir şekilde değer kazanmıştı. Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinin 

güçlenmeye ve toparlanmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonu baskılayan 

faktörlerin geçici olduğunu ancak enflasyonun hedefe geri dönüşünden emin 

olabilmek için para politikasında sürekliliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti. Ancak 

bu açıklamalar, piyasalar tarafından aşırı bir fiyatlamaya tabii tutuldu. Draghi aynı 

konuşmasında enflasyon dinamiklerinin beklentilerden daha düşük olması nedeniyle 

şu anki para politikasının sürdürülmesi gerektiğini ve parasal genişlemenin hızlı bir 

şekilde bırakılmasının zararlı olabileceğini de belirtmişti. Dolayısı ile piyasanın yapılan 

açıklamaları “fazlaca şahin” algılaması sonucunda EURUSD paritesinin 1,13 seviyesi 

üzerine yerleştiği görüldü.  

Piyasa beklentilerinin bu toplantıda “tahvil alım programı” konusunda daha 

şahin bir duruş sergileyebilmesi olasılığını öne çıkardıkları görülüyor. Ancak 

Haziran sonundaki konuşmasının fazla şahince algılanması sonrasında yapılan 

düzeltme çabaları çerçevesinde Draghi’nin bugünkü toplantıda daha dengeli 

konuşmasını ve şahin söylemler konusunda daha temkinli olmasını bekliyoruz. 

Enflasyondaki geri çekilmenin özellikle petrol fiyatlarından kaynaklı geçici bir 

durum olduğu belirtiliyor olsa dahi, mevcut ekonomik ivmenin Euro Bölgesinde 

enflasyon yaratmaktan oldukça uzak olduğu görülüyor. Burada özellikle takip 

edilecek husus, Ağustos ayında gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantında 

Draghi’nin de katılımı olacak. ECB Başkanı son üç senedir söz konusu 

toplantılara katılım sağlamıyor. Bu çerçevede Eylül öncesinde Jackson Hole’da 

vereceği mesajlar daha kritik bir öneme sahip olabilir.  

Ayrıca, ECB’nin 7 Eylül’de gerçekleşecek olan toplantısının parasal genişlemeye 

yönelik önemli sinyaller elde etmek açısından çok daha önemli olduğunu 

düşünüyoruz, zira 7 Eylül’deki toplantıda yeni çeyreklik ekonomik tahminler de 

açıklanıyor olacak. Şu an için Aralık ayına kadar sürmesi planlanan parasal genişleme 

programının ne zaman azaltılacağı piyasalar için merak konusu. Buna ilişkin bir 

ipucunun Eylül ayından önce gelmesini beklememekle birlikte, parasal genişlemenin 

miktarı azaltılarak 2018 yılına uzatılmasının da mümkün olduğu görüşündeyiz. Diğer 

taraftan 2018 yılının sonuna doğru da %-0,4 olan mevduat faizlerinde kademeli bir 

artış bekletişinin piyasa fiyatlamalarına yansıdığı görülüyor. 

Bu çerçevede, parasal genişlemenin bitireceğine yönelik beklentilerle değerlenen 

euronun, aşağı yönlü potansiyelinin devam ettiği görülüyor.  

Dolar endeksindeki zayıf görünümün devam ediyor olması ile birlikte EURUSD 

paritesinin 1,15 seviyesi üzerinde tutunmakta olduğu görülüyor. ABD'de 
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Cumhuriyetçi Partinin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell önderliğinde 

hazırlanan yeni sağlık sigortası yasa tasarısı, aynı partiden 3 senatörün destek 

vermeyeceğini açıklamasının ardından oylanmadan geri çekildi. Vergi reformuna 

yönelik beklentilerin iyiden iyiye azaldığı şu son dönemde, sağlık tasarısının geri 

çekilmiş olması da dolar endeksi üzerinde baskı yarattı. 95 seviyesinin altına kadar 

gerileyen dolar endeksinde, teknik göstergeler mevcut düşüşün 94 – 94,50 bandına 

doğru devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Dolar endeksindeki gerilemenin 

sürmesi durumunda EURUSD paritesindeki mevcut yükselişin 1,16 – 1,17 seviyelerine 

kadar devam etmesi, bu seviyelerden ise sert aşağı yönlü bir kar realizasyonu gelmesi 

beklenebilir. 

Teknik olarak ise aylık (uzun vadeli) grafiği detaylı incelediğimizde: Aylık grafikteki 

teknik göstergelerin aşırı alıma işaret ettiği EURUSD paritesinin, bu uzun vadeli kanalı 

yukarı yönlü kırmasının zor olduğu görüşündeyiz. Bu da, paritenin kanal içerisindeki 

seyrini sürdürmesi durumunda, mevcut seviyelerin orta – uzun vadeli satış fırsatları 

verebileceği anlamını taşıyor. Kısacası, paritedeki yükselişin 1,16 – 1,17 bandına 

doğru kısa vadede sürebileceğini düşünmekle birlikte, kısa – orta vadede, 1,16 

seviyesi üzerinde kalıcı bir hareket görmeyi beklemiyoruz. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Zorlu Enerji – Filistin'de güneş enerji santrallerinin kurulması ve işletilmesi için 

Jerusalem District Electricity Company ("JDECO") ile iyi niyet anlaşması imzaladı. 

JDECO, Filistin'de elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetini yürütmekte olup, JDECO 

tarafından elektrik sağlanan bölgedeki elektrik tüketimi Filistin'in toplam elektrik 

tüketiminin yaklaşık %25'ini oluşturmaktadır. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün güne alıcılı başlangıç yapan BİST-100 endeksinde, öğleden sonra yeni Bakanlar 

Kurulu’nun açıklanması ve Mehmet Şimşek’in görevini muhafaza ederek ekonomiden 

sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak devam edecek olması ile birlikte Borsa 

İstanbul’da alımlar hızlandı ve BİST-100 endeksi günü %1,61 değer artışı ile 107.418 

seviyesinden kapattı.  

Bugünün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, günün en önemli haber 

akışı öğleden yapılacak olan AMB Başkanı Draghi’nin yapacağı konuşma olacaktır. Bu 

konuşma öncesinde yatırımcıların bekle göre politikası izleyeceklerini ancak konuşma 

sırasında oynaklığın – özellikle EUR/USD paritesi ve GOÜ para birimlerinde, 

artabileceğini düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri piyasalarında 

yatay bir seyir söz konusu iken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına göre değer 

kaybettiklerini ancak Türk lirasının pozitif yönde ayrıştığını görüyoruz. 

Bu sabah Borsa İstanbul’un alıcılı başlangıç yapmasını ve daha sonrasında bant 

hareketi içinde bulunmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 107.940, 

108.462 ve 109.360 dirençlerini ve 106.520, 105.622 ve 105.100 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi 

sonrasında dün öğle saatlerinde kabine revizyonuna ilişkin açıklama yaptı. 15 bakan 

aynı görevde kaldı, 5 yeni bakan kabineye girdi, 6 bakan yer değiştirdi. Dün dar 

bantta dalgalanan USDTRY paritesi, Binali Yıldırım'ın kabine açıklamasının ardından 

3,52'nin altına geriledi. Piyasalardaki risk iştahı ve kurdaki kısa vadeli gidişat açısından 

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugün gerçekleşecek olan toplantısı ve Başkan 

Draghi’nin toplantı kararı ardından yapacağı konuşma önemli olacak. Piyasa 

beklentilerinin bu toplantıda “tahvil alım programı” konusunda daha şahin bir duruş 

sergileyebilmesi olasılığını öne çıkardıkları görülüyor. Ancak Haziran sonundaki 

konuşmasının fazla şahince algılanması sonrasında yapılan düzeltme çabaları 

çerçevesinde Draghi’nin bugünkü toplantıda daha dengeli konuşmasını ve şahin 

söylemler konusunda daha temkinli olmasını bekliyoruz. Draghi’nin bugünkü 

konuşmasında, Euro Bölgesi ekonomisinin parasal gevşemeye halen daha ihtiyacı 

olduğunu belirterek piyasadaki şahin fiyatlaması etkisiz hale getirmek isteyebilir. 

Euroda bir geri çekilme yaşanması durumunda ise dolar endeksinin güçlendiği 

görülebilir. Ancak, dolar endeksindeki genel görünüme bakıldığında aşağı yönlü 

potansiyelin biraz daha devam edebileceği görülüyor. 95 seviyesinin altına kadar 

gerileyen dolar endeksinde, teknik göstergeler mevcut düşüşün 94 – 94,50 bandına 

doğru devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Dolar endeksinin, beklentimiz 

doğrultusunda düşüş hareketine devam etmesi durumunda kurun 3,50 seviyesine 

doğru geri çekilmesi beklenebilir. Ancak, söz konusu geri çekilme piyasalar tarafından 

alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 3,5283 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,5296 seviyesi direnç, 3,5191 seviyesi ise destek konumunda. 3,5296 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5430, 

3,5191 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,5041. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Piyasalardaki risk iştahı ve eurodaki görünüm açısından Avrupa Merkez Bankası’nın 

(ECB) bugün gerçekleşecek olan toplantısı ve Başkan Draghi’nin toplantı kararı 

ardından yapacağı konuşma önemli olacak. Draghi’nin 27 Haziran Salı günü 

gerçekleştirdiği konuşmasında enflasyonda normalleşme süreciyle birlikte para 

politikalarında da değişimin olabileceğine yönelik açıklamaları piyasalarda sert bir 

fiyatlamayı beraberinde getirmiş ve euro hızlı bir şekilde değer kazanmıştı. Dolayısı ile 

piyasanın yapılan açıklamaları “fazlaca şahin” algılaması sonucunda EURUSD 

paritesinin 1,13 seviyesi üzerine yerleştiği görüldü. Piyasa beklentilerinin bu 

toplantıda “tahvil alım programı” konusunda daha şahin bir duruş sergileyebilmesi 

olasılığını öne çıkardıkları görülüyor. Ancak Haziran sonundaki konuşmasının fazla 

şahince algılanması sonrasında yapılan düzeltme çabaları çerçevesinde Draghi’nin 

bugünkü toplantıda daha dengeli konuşmasını ve şahin söylemler konusunda daha 

temkinli olmasını bekliyoruz. Dolar endeksindeki zayıf görünümün devam ediyor 

olması ile birlikte EURUSD paritesinin 1,15 seviyesi üzerinde tutunmakta olduğu 

görülüyor. 95 seviyesinin altına kadar gerileyen dolar endeksinde, teknik göstergeler 

mevcut düşüşün 94 – 94,50 bandına doğru devam edebileceğinin sinyalini veriyor. 

Dolar endeksindeki gerilemenin sürmesi durumunda EURUSD paritesindeki mevcut 

yükselişin 1,16 – 1,17 seviyelerine kadar devam etmesi, bu seviyelerden ise sert aşağı 

yönlü bir kar realizasyonu gelmesi beklenebilir. Teknik olarak ise aylık (uzun vadeli) 

grafiği detaylı incelediğimizde: Aylık grafikteki teknik göstergelerin aşırı alıma işaret 

ettiği EURUSD paritesinin, bu uzun vadeli kanalı yukarı yönlü kırmasının zor olduğu 

görüşündeyiz. Bu da, paritenin kanal içerisindeki seyrini sürdürmesi durumunda, 

mevcut seviyelerin orta – uzun vadeli satış fırsatları verebileceği anlamını taşıyor. 

Kısacası, paritedeki yükselişin 1,16 – 1,17 bandına doğru kısa vadede sürebileceğini 

düşünmekle birlikte, kısa – orta vadede, 1,16 seviyesi üzerinde kalıcı bir hareket 

görmeyi beklemiyoruz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1512 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,1510 seviyesi destek, 1,1545 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1545 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1600, 

1,1510 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,1482. 

EUR/USD (Aylık, USD) 
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XAUUSD 

Önemli merkez kararları ile birlikte altın fiyatlarının kazançlarını koruduğu görülüyor. 

Japonya Merkez Bankası (BOJ), Asya seansında gerçekleşen toplantısında, parasal 

teşvik programında bir değişikliğe gitmedi. Banka, mevduat faizi oranını %-0,1 ve 10 

yıllık devlet tahvili faizi hedefini sıfıra yakın olarak bırakırken, yılda 80 trilyon yen 

devlet tahvili alma hedefini sürdürdü. BOJ, enflasyon hedefine ulaşma tarihini Başkan 

Kuroda döneminde altıncı kez ötelerken yıllık 6 trilyon yen olan ETF alım hedefini 

değiştirmedi. Altın fiyatları, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bugün sona eren 

toplantısında para politikasını değiştirmemesinin ardından, dikkatlerin Avrupa Merkez 

Bankası'nın (AMB) bugünkü toplantısına çevrilmesi ile birlikte, üç haftanın en yüksek 

seviyesi yakınında kaldı. Piyasa beklentilerinin bu toplantıda “tahvil alım programı” 

konusunda daha şahin bir duruş sergileyebilmesi olasılığını öne çıkardıkları görülüyor. 

Ancak Haziran sonundaki konuşmasının fazla şahince algılanması sonrasında yapılan 

düzeltme çabaları çerçevesinde Draghi’nin bugünkü toplantıda daha dengeli 

konuşmasını ve şahin söylemler konusunda daha temkinli olmasını bekliyoruz. 

Draghi’nin bugünkü konuşmasında, Euro Bölgesi ekonomisinin parasal gevşemeye 

halen daha ihtiyacı olduğunu belirterek piyasadaki şahin fiyatlaması etkisiz hale 

getirmek isteyebilir. Euroda bir geri çekilme yaşanması durumunda ise dolar 

endeksinin güçlendiği görülebilir. Altın fiyatlarında günlük grafikteki teknik 

göstergelerin de aşırı alıma işaret ettiği görülüyor. Dolayısı ile yatırımcılarımıza1240 

seviyesi civarında oluşabilecek kar realizasyonlarını takip etmelerini öneriyoruz. Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1238,46 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1235,50 seviyesi destek, 

1240,67 seviyesi ise direnç konumunda. 1240,67 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1245, 1235,50 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1230. 

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 2,474 %0.5 %1.3 %1.5 %8.9 %10.5

DAX 12,452 %0.2 -%1.4 -%2.8 %7.1 %8.5

FTSE 7,431 %0.6 %0.2 -%0.6 %3.2 %4.0

Nikkei 20,021 %0.6 %0.2 -%0.5 %5.2 %5.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 107,418 %1.6 %3.5 %8.2 %29.3 %37.5

Çin 3,231 %0.2 %0.6 %3.1 %3.6 %4.3

Hindistan 31,955 %0.1 -%0.1 %2.2 %18.3 %20.2

Endonezya 5,807 %0.2 -%0.2 %0.5 %10.8 %9.9

Rusya 1,952 %0.2 -%0.1 %5.1 -%9.6 -%12.6

Brezilya 65,180 -%0.2 %0.5 %7.3 %1.0 %8.2

Meksika 51,087 %0.0 %0.5 %4.2 %10.3 %11.9

Güney Afrika 54,091 %1.6 %2.2 %5.7 %3.0 %6.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%1.0 -%5.0 -%5.6 -%23.4 -%30.3

EM VIX 14 %0.4 -%7.1 %3.4 -%24.8 -%36.5

MOVE 48 -%2.6 -%8.0 -%6.5 -%38.4 -%32.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5217 %0.0 -%1.3 %0.0 -%8.0 -%0.1

Brezilya 3.1489 -%0.2 -%1.8 -%4.1 -%1.6 -%3.1

Güney Afrika 12.9167 %0.2 -%2.5 -%0.7 -%4.7 -%6.0

Çin 6.7519 %0.1 -%0.5 -%1.0 -%1.7 -%2.8

Hindistan 64.2825 -%0.1 -%0.4 -%0.2 -%5.6 -%5.4

Endonezya 13318 %0.1 -%0.4 %0.2 -%0.4 -%1.2

CDS *

Türkiye 186.3 -1.7 -9.0 7.4 -52.9 -2.9

Brezilya 217.9 -4.2 -9.0 -7.2 -27.9 10.5

Güney Afrika 195.0 0.3 -5.8 9.7 a.d. a.d.

Endonezya 102.6 -1.0 -15.7 5.3 -13.9 3.0

Rusya 164.7 -7.5 6.1 0.9 -20.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 -0.1 0.7 0.1 -1.0 -0.9

Brezilya %10.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.9 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 -0.1 0.1 -0.1 -0.3

Hindistan %6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

Endonezya %6.9 0.0 -0.2 0.1 -0.6 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 -0.04 0.59 0.04 -0.85 -0.79

Brezilya %4.6 -0.03 -0.12 -0.17 -0.59 -0.88

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.14 -0.02 -0.30

Endonezya %3.7 -0.03 -0.10 0.11 -0.36 -0.61

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 49.7 %1.8 %4.1 %5.9 -%8.2 -%12.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.12 %1.6 %3.6 %6.6 -%8.3 -%12.3

Altın - USD / oz 1242 %0.0 %1.9 -%0.2 %3.4 %7.8

Gümüş - USD / t oz. 16.251 %0.2 %2.6 -%1.5 -%4.4 %1.6

Commodity Bureau Index 444.75 %0.0 %0.1 %0.8 %3.0 %5.1

* 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. 

 


