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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Perşembe günü satıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,6 

değer kaybederek 95.147 seviyesinden kapattı. Satışların ağırlıklı 

olarak bankacılık ve hizmet endeksleri şirketlerinde gerçekleştiğini 

görüyoruz. 

Bu hafta yurtiçi tarafta çok önemli veri açıklamaları bulunmamakta 

olup, yatırımcıların daha çok yurtdışından gelecek verilere 

odaklanacaklarını düşünüyoruz. Bu bağlamda Çarşamba günü 

açıklanacak olan FOMC tutanakları ve Perşembe günü yapılacak olan 

OPEC toplantısında alınacak kararların önemli olduğunu 

düşünüyoruz. Bunun yanı sıra yine Perşembe günü gerçekleştirilecek 

olan NATO zirvesi ve ilgili haber akışı piyasalar tarafından takip 

edilecek önemli bir gündem maddesi olacak.  

Bugüne baktığımızda ise, geçen Cuma günü piyasalarda risk iştahının 

yeniden artmasının yansımalarının gerek GOÜ hisse senetleri 

piyasalarında gerekse GOÜ para birimlerinde ve Türk lirasında 

olduğunu görüyoruz. Diğer yandan ABD vadeli işlemleri de bugün 

alıcılı bir açılış olacağına işaret ediyor. Küresel piyasalardaki olumlu 

havanın bugün Borsa İstanbul’da yansıma bulmasını bekliyor, Borsa 

İstanbul’da alıcılı bir seyir olacağını tahmin ediyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 95.729, 96.311 ve 96.994 

dirençlerini ve 94.465, 93.782 ve 93.200 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Pegasus – 2 adet Boeing 737-800NG uçağını sattı. 

 Tümosan – 1. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Cam Sektörü - Kristal-İş sendikasının Şişecam fabrikalarında 

aldığı grev kararı Bakanlar Kurulunca ertelendi. 

 Bugün kar payı dağıtımı yapacak şirketler: Baştaş Başkent 

Çimento, Coca Cola İçecek, Erbosan, Konya Çimento, Selçuk Ecza 

 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

22 Mayıs - Merkezi Yönetim Borç Stoku

23 Mayıs -  Mayıs Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

24 Mayıs - Nisan ayı Konut satış verileri

25 Mayıs - Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                  TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 95,147 -%0.6 %0.0

BIST-30 117,076 -%0.6 %0.0

Banka 161,226 -%0.6 %0.7

Sanayi 101,488 -%0.5 %0.1

Hizmet 59,920 -%0.7 -%0.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.93 11.90 11.91

2 yıllık bono faizi 11.45 11.40 11.49

10 yıllık bono faizi 10.85 10.70 10.67

Kur

USD/TL 3.61 %1.1 -%1.9

EUR/TL 4.02 %3.5 %2.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.82 %2.3 %0.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 199 201 188

Ortalama işlem hacmi * 1.70 1.65 1.56

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.4x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.21x 1.08x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.90x 0.80x

FD/Satışlar 1.32x 1.31x 1.18x

FD/FAVÖK 8.0x 7.6x 6.8x

Kar büyümesi %13.5 %20.7 %18.9

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.5 %14.0

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.8

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Pegasus – Pegasus ile Ouidell Limited ve Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited 

firmaları arasında varılan anlaşma ile Pegasus’un aktifleri arasında yer alan iki adet 

Boeing 737-800NG uçağın toplam 92 milyon dolar satış bedeli karşılığında satışı 

konusunda mutabakat sağlandı. İki uçaktan ilkinin teslimi 16/05/2017 tarihinde 

gerçekleştirildi, ikinci uçağın ise 31/05/2017 tarihine kadar alıcıya devri öngörülüyor.  

Mart 2017 sonu itibariyle Pegasus’un net borcu 647 milyon dolardır. 

Tümosan – İlk çeyrekte 10 milyon TL zarar açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 9 milyon TL 

olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 10,2 milyon TL net 

kar açıklamıştı. Net satışlar 130 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %20 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 123 

milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, -5 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam 

geçen yılın aynı döneminde 16 milyon TL idi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 17 milyon TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 1842 baz puan azalarak -%4,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 

düşerek 58 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 220 milyon TL (1Ç16: 

188 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %42,3 

(1Ç16: %40,6) olarak kaydedildi. 

Cam Sektörü – Kristal-İş sendikasının Şişecam fabrikalarında aldığı grev kararı Bakanlar 

Kurulunca milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü gerekçesiyle 60 gün süreyle 

ertelendi. Karar Trakya Cam, Paşabahce, Anadolu Cam, Cam Elyaf, Anadolu Cam 

Yenişehir, Trakya Yenişehir Cam ve Şişecam Otomotiv ile bunlara bağlı işyerleri için 

geçerli. Grev 24 Mayıs’ta başlayacaktı. 

Bugün kar payı dağıtımı yapacak şirketler ve temettü verimleri: Baştaş Başkent 

Çimento (0,26 TL, %8,7), Coca Cola İçecek (0,197 TL, %0,5), Erbosan (2,24137 TL, %2,9), 

Konya Çimento (6 TL, %2,2), Selçuk Ecza (0,083 TL, %2,3) 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Perşembe günü satıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,6 değer kaybederek 

95.147 seviyesinden kapattı. Satışların ağırlıklı olarak bankacılık ve hizmet endeksleri 

şirketlerinde gerçekleştiğini görüyoruz. 

Bu hafta yurtiçi tarafta çok önemli veri açıklamaları bulunmamakta olup, 

yatırımcıların daha çok yurtdışından gelecek verilere odaklanacaklarını düşünüyoruz. 

Bu bağlamda Çarşamba günü açıklanacak olan FOMC tutanakları ve Perşembe günü 

yapılacak olan OPEC toplantısında alınacak kararların önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Bunun yanı sıra yine Perşembe günü gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi ve ilgili 

haber akışı piyasalar tarafından takip edilecek önemli bir gündem maddesi olacak.  

Bugüne baktığımızda ise, geçen Cuma günü piyasalarda risk iştahının yeniden 

artmasının yansımalarının gerek GOÜ hisse senetleri piyasalarında gerekse GOÜ para 

birimlerinde ve Türk lirasında olduğunu görüyoruz. Diğer yandan ABD vadeli 

işlemleri de bugün alıcılı bir açılış olacağına işaret ediyor. Küresel piyasalardaki 

olumlu havanın bugün Borsa İstanbul’da yansıma bulmasını bekliyor, Borsa 

İstanbul’da alıcılı bir seyir olacağını tahmin ediyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 95.729, 96.311 ve 96.994 dirençlerini ve 94.465, 

93.782 ve 93.200 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Mayıs 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

USD/TL 

Küresel risk iştahındaki sert gerileme ile birlikte dolar karşısında oldukça volatil bir 

hareket sergileyen USDTRY paritesi, Brezilya’daki politik skandal sonrası 3,64’ün üzerini 

test etmesinin ardından yeniden 3,60’ın altına gerilemiş durumda. Bu noktada, petrol 

fiyatlarındaki yükseliş ve dolar endeksindeki gerilemenin gelişmekte olan ülke para 

birimleri açısından destekleyici birer unsur olarak öne çıktıklarını belirtebiliriz. Bununla 

birlikte USDTRY paritesini bu sabah saatleri itibariyle 3,57 seviyesi civarında hareket 

ettiğini görüyoruz. Bu hafta, küresel risk iştahı ve TL varlıklardaki kısa vadeli gidişat 

açısından önemli olacak. Özellikle de Perşembe günü gerçekleşecek olan OPEC toplantısı 

ve toplantıdan çıkacak olan kararlar, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde 

hareketlilik yaratabilir. Kısa vadeli teknik görünüme bakacak olursak: kurun kısa vadede 

20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 3,5662 seviyesi üzerinde tutunması 

beklenebilir. Bu seviye üzerinde kalıcı olması durumunda kurun yönünü yukarı çevirmesi 

ve yeniden 3,60 seviyesine doğru hızlanması beklenebilir. Kurdaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5761 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5800 seviyesi direnç, 3,5701 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,5800 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,5900, 3,5701 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,5606. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki sert gerileme ile birlikte 1,12 seviyesinin üzerini test eden EURUSD 

paritesi, bu sabah saatleri itibariyle bu seviyenin hemen altında hareket ediyor. ABD 

Başkanı Donald Trump'ın eski FBI Direktörü James Comey'den, eski Ulusal Güvenlik 

Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı sona erdirmesini istediği iddiası 

yatırımcılarda endişelere neden oldu. Trump, ve Rusya'nın Amerikan başkanlık 

seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Comey'nin görevine 

10 Mayıs tarihinde son vermiş, bu durum ABD kamuoyundaki Rusya tartışmalarını 

alevlendirmişti. Trump’ın Comey’den eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn 

hakkındaki soruşturmayı sona erdirmesini istediği iddiası ABD Başkanı Donald Trump'ın 

Rusya ile gizli istihbarat paylaştığı iddiasına yönelik endişeleri artırarak gelişmekte olan 

ülke para birimlerinde satış baskısına neden olurken, dolar endeksindeki düşüşü ise 

hızlandırdı. Bununla birlikte 1,12 seviyesi üzerine çıkan EURUSD paritesi, dolar 

endeksindeki düşüşten beslenmeyi sürdürüyor. Bu noktada, EURUSD paritesindeki 

yükseliş hareketlerinin orta – uzun vadeli satış fırsat olarak sınırlı kalabileceğine yönelik 

beklentimizi halen daha korumaktayız. Kısa vadeli yükseliş kanalını üst sınırına denk 

gelen 1,12 seviyesinin yakından izlenmesini öneriyoruz. Paritenin bu seviyeyi, aşamaması 

durumunda kazançlarının bir kısmını geri vermesi beklenebilir. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1197 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1188 seviyesi destek, 1,1207 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1207 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1239, 1,1188 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1168. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Küresel risk iştahındaki sert gerileme ve ABD Başkanı Trump’a ilişkin endişeler ile birlikte 

gerileyen dolar endeksinin etkisi ile birlikte kayıplarının büyük bir kısmını telafi eden altın, 

güvenli liman talebinden destek buldu. Hatırlayacağımız üzere, Brezilya Devlet Başkanı 

Michel Temer'in, yolsuzluk soruşturması kapsamında 15 yıl hapse mahkûm edilen eski 

Temsilciler Meclisi Başkanına yargı ile iş birliği yapmaması için rüşvet verdiği iddiaları 

üzerine geçtiğimiz hafta gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında sert bir 

şekilde düşerken, altın güvenli liman talebinden destek bulmuştu. Bunun yanı sıra, ABD 

Başkanı Donald Trump'ın eski FBI Direktörü James Comey'den, eski Ulusal Güvenlik 

Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı sona erdirmesini istediği iddiası 

yatırımcılarda endişelere neden olurken, altındaki güvenli liman alımlarını besledi.  

Trump, ve Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili 

soruşturmayı yürüten Comey'nin görevine 10 Mayıs tarihinde son vermiş, bu durum ABD 

kamuoyundaki Rusya tartışmalarını alevlendirmişti. Trump’ın Comey’den eski Ulusal 

Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı sona erdirmesini istediği 

iddiası ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile gizli istihbarat paylaştığı iddiasına yönelik 

endişeleri artırarak küresel piyasalardaki risk iştahını sert bir şekilde düşürdü. Küresel risk 

iştahındaki gerileme ve dolar endeksindeki sert düşüş ile birlikte kayıplarının bir kısmını 

telafi eden ve yeniden 1250 seviyesi üzerine tırmanan altın fiyatlarının, günlük grafiğinde 

bir devamlılık formasyonu olan flama formasyonu oluşturduğu görülüyor. Bu noktada, 

formasyonun çalışması durumunda altının yükselişini sürdürmesi ve 1270 seviyesini 

hedef haline getirmesi beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1253,18 işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1250 

seviyesi destek, 1255 seviyesi ise direnç konumunda. 1255 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1262, 1250 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1245. 

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 2,382 %0.7 -%0.4 %1.4 %8.1 %6.4

DAX 12,639 %0.4 -%1.0 %4.9 %18.0 %10.1

FTSE 7,471 %0.5 %0.5 %5.0 %9.5 %4.6

Nikkei 19,591 %0.5 -%0.9 %5.7 %8.4 %3.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95,147 -%0.6 %0.0 %4.8 %25.8 %21.8

Çin 3,091 -%0.2 -%0.2 -%2.8 -%5.1 -%0.7

Hindistan 30,465 %0.6 %1.0 %4.3 %18.0 %15.1

Endonezya 5,792 %0.6 %2.4 %2.8 %11.9 %10.0

Rusya 1,962 -%0.3 -%1.6 %0.9 -%5.0 -%12.1

Brezilya 62,639 %1.7 -%8.2 -%1.8 %1.1 %4.0

Meksika 49,067 %1.5 -%0.7 %0.2 %9.4 %7.5

Güney Afrika 54,427 %0.4 %0.7 %4.3 %6.5 %7.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%17.9 %15.8 -%19.4 -%3.1 -%14.2

EM VIX 18 -%12.2 %9.2 -%12.4 -%12.7 -%19.5

MOVE 58 -%2.0 %3.8 -%20.9 -%28.2 -%19.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.575 -%1.4 %0.1 -%2.8 %6.4 %1.5

Brezilya 3.2534 -%3.5 %4.2 %3.2 -%2.9 %0.1

Güney Afrika 13.2312 -%1.3 -%1.0 -%0.4 -%7.1 -%3.7

Çin 6.885 -%0.1 -%0.2 %0.0 -%0.1 -%0.9

Hindistan 64.6375 -%0.3 %0.5 %0.1 -%5.2 -%4.8

Endonezya 13335 -%0.2 %0.0 %0.3 -%0.7 -%1.0

CDS *

Türkiye 210.2 -3.3 5.9 -24.8 -48.7 7.8

Brezilya 250.8 -20.9 68.3 -23.7 -74.5 77.9

Güney Afrika 196.2 -6.8 6.9 a.d. a.d. a.d.

Endonezya 123.0 -10.9 5.7 -10.6 -45.8 40.9

Rusya 152.6 -8.2 5.7 -10.3 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.9 0.2 1.1 -0.1 -0.3 -0.5

Brezilya %11.5 -0.3 1.4 1.3 -0.4 a.d.

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

Hindistan %6.7 0.0 -0.2 -0.1 0.4 0.2

Endonezya %7.0 0.0 -0.1 0.0 -0.8 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 0.10 0.82 0.08 -0.51 -0.56

Brezilya %4.9 -0.15 0.38 0.26 -0.47 -0.56

Güney Afrika %4.6 a.d. 0.03 0.00 -0.22 -0.27

Endonezya %3.8 -0.06 -0.09 -0.04 -0.47 -0.55

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 53.61 %2.1 %5.4 %1.3 %9.6 -%5.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 50.33 %2.0 %5.2 -%0.2 %6.0 -%6.3

Altın - USD / oz 1253.6 %0.1 %2.1 -%2.2 %3.6 %8.8

Gümüş - USD / t oz. 16.75 %0.8 %2.5 -%7.8 %1.4 %4.8

Commodity Bureau Index 433.12 -%0.1 %1.5 %2.7 %4.6 %2.4

* 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. 

 


