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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün içinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü sadece 

20 puan değer kaybı ile 108.594 seviyesinden kapattı. Hizmet ve 

sanayi endeksleri pozitif ayrışırken, bank ve holding endekslerinde 

değer kayıpları söz konusudur. 

Bugün yurtiçinde önemli bir haber akışı bulunmazken, Draghi’nin 

yapacağı konuşma yatırımcılar tarafından izleneceğini düşünüyoruz. 

Bunun haricinde ABD ve Almanya’da açıklanacak PMI verileri de 

yatırımcılar tarafından takip edilecek önemli veriler olarak karşımıza 

çıkıyor.   

Gerek risk iştahının devam etmesi, gerekse global hisse senedi 

piyasalardaki güçlü resim ile beraber bugün Borsa İstanbul’da alıcılı 

bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

109.119, 109.644 ve 110.041 dirençlerini ve 108.198, 107.801 ve 

107.276 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine Ağustos ayında piyasadan toplam 8 milyar TL borçlandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Efes - Hedef fiyatımızı 23 TL’den 26 TL’ye revize 

ederken, tavsiyemizi AL’a yükselttik. 

▪ Coca-Cola İçecek – Hedef fiyatımızı 39 TL’den 46 TL’ye revize 

ederken, tavsiyemizi AL’a yükselttik. 

▪ Çelebi – Hindistan’da MIAL’in açtığı uluslararası kargo terminali 

ihalesine konsorsiyum olarak teklif verdi. 

▪ Enka İnşaat – 407 bin adet payı geri aldı. 

▪ İş GYO – Ankara ve Antalya’da bulunan banka hizmet binalarının 

satışı tamamlandı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

23 Ağustos - Ağustos Tüketici Güven Endeksi

24 Ağustos - Haftalık Portföy Hareketleri

                      TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

25 Ağustos - Ağustos Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

28 Ağustos - Haziran Konut Fiyat Endeksi

29 Ağustos - Temmuz Dış Ticaret İstatistikleri

5 Eylül         - Ağustos TÜFE verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 108,594 %0.0 %1.6

BIST-30 133,514 -%0.1 %1.5

Banka 180,762 -%0.5 %0.5

Sanayi 118,683 %0.2 %2.3

Hizmet 70,623 %0.6 %2.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.98 11.98 11.97

2 yıllık bono faizi 11.71 11.61 11.78

10 yıllık bono faizi 10.62 10.63 10.86

Kur

USD/TL 3.50 -%0.9 -%0.9

EUR/TL 4.12 -%0.6 %0.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.81 -%0.8 -%0.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 233 228 228

Ortalama işlem hacmi * 1.85 2.00 1.78

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.31x 1.18x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.92x 0.82x

FD/Satışlar 1.32x 1.51x 1.36x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %38.2 %14.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.8

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.9

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 Ağustos ayında piyasadan toplam 8 milyar TL borçlandı 

Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihalede piyasalardan toplamda 4,2 milyar TL borçlandı. 

10 yıllık tahvil ihalesinde talep – satış rasyosu 1,7 ile bir miktar zayıf kalırken, 2 yıllık 

tahvil ihalesinde söz konusu rasyo 2,2 ile görece iyi gerçekleşti. Bir önceki ihalelerde 

gerçekleşen satış miktarını da dahil ettiğimizde, piyasaya yapılan toplam satışın 

Ağustos ayında 8 milyar TL’ye ulaştığını ve 6,4 milyar TL olan aylık borçlanma 

projeksiyonunun oldukça üzerinde gerçekleştiği görülüyor.  

• Dünkü ihaleler ile birlikte Hazine aylık borçlanma programını tamamlamış 

durumda. Eylül ayında, piyasa borçlanması 5,7 milyar TL ile yine düşük bir 

miktarda tutuluyor. Ancak, Hazine yurt içi piyasalardan 5 ihale yoluyla 9,2 

milyar TL borçlanmayı planlıyor.  

• Devam etmekte olan yüksek risk iştahı hafta başından beri ikincil tahvil 

piyasasında getirilerde bir miktar düşüş yaratı ve getiri eğrisinin uzun tarafı 

geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık 20 baz puan kadar aşağı kaydı.  

• Yine de, 5 yıllık tahvil faizinin mevcut seviyesinin eder – değer 

hesaplamalarımızın 35 baz puan üzerinde seyrettiği görülüyor. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Çelebi - Hindistan'ın Mumbai şehrinde mukim Chhatrapati Shivaji International 

Airport ("CSIA") uluslararası havalimanı işletmecisi Mumbai International Airport 

Private Limited ("MIAL") şirketi tarafından, CSIA havalimanında mevcut uluslararası 

kargo terminalinin geliştirilmesi, bakımı, 2 Mayıs 2036 tarihine kadar 19 (ondokuz) yıl 

süre ile işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili açılan ihaleye, %59 oranla Nas Aviation 

Services India Private Limited ile konsorsiyum olarak iştirak ettiğini ve hazırlanan 

teklifin ihale makamına 22 Ağustos 2017 tarihinde sunulduğunu duyurdu.  Söz 

konusu ihalenin kazanılması durumunda, konsorsiyum olarak kurulacak Şirketin, ilk 5 

yılda, hizmet vereceği uluslararası kargo tonajının yıllık ortalama 450.000 ton, 

cirosunun ise yine ilk 5 yılda yıllık ortalama 45 milyon Avro gerçekleşmesi 

öngörülmektedir. İhale kapsamında yapılacak toplam sabit kıymet yatırımın ise 70 

milyon Avro olması beklenmektedir. Bir fikir vermesi açısından bahsedecek olursak 

Çelebi’nin 2016 yılı cirosu 212 milyon Avro idi. 

Enka İnşaat - 407 bin adet payı 5,31-5,34TL fiyat aralığından geri aldı. 

İş GYO - Ankara Kızılay Banka Hizmet Binası ve Antalya Banka Hizmet Binası'nın 

satışını toplam 81,4 milyon TL bedelle tamamladı. Söz konusu satış işleminden VUK 

kayıtlarına göre yaklaşık 51 milyon TL, UFRS'ye göre ise gerçeğe uygun değer artışı ile 

birlikte yaklaşık 7,7 milyon TL kar elde edilecektir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gün içinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü sadece 20 puan değer 

kaybı ile 108.594 seviyesinden kapattı. Hizmet ve sanayi endeksleri pozitif ayrışırken, 

bank ve holding endekslerinde değer kayıpları söz konusudur. 

Bugün yurtiçinde önemli bir haber akışı bulunmazken, Draghi’nin yapacağı konuşma 

yatırımcılar tarafından izleneceğini düşünüyoruz. Bunun haricinde ABD ve Almanya’da 

açıklanacak PMI verileri de yatırımcılar tarafından takip edilecek önemli veriler olarak 

karşımıza çıkıyor. 

Gerek risk iştahının devam etmesi, gerekse global hisse senedi piyasalardaki güçlü 

resim ile beraber bugün Borsa İstanbul’da alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 109.119, 109.644 ve 110.041 dirençlerini ve 108.198, 

107.801 ve 107.276 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün yurt dışı basında, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin vergi reform paketi 

üzerinde aşama kaydettiği ve planı daha önce sunulan “6 paragraflık reform 

metninden” çok daha ileriye taşıdığına yönelik çıkan haber piyasaları hareketlendirdi. 

Trump yönetiminin ekonomik reformlar konusunda ilerleme kaydedeceğine dair 

inancın yarattığı piyasalardaki risk iştahı doları olumlu, güvenli limanları ise olumsuz 

etkiledi. Vergi reformuna ilişkin bu haberin bugün içerisinde piyasalar ve USDTRY 

paritesi üzerinde etkili olması ve dolar endeksindeki mevcut yükseliş çabasını 

desteklemesi beklenebilir. Bu konu ile ilgili gelebilecek yeni haber akışlarını da takip 

ediyor olacağız. Bu sabah saatleri itibariyle 3,50 seviyesi altında hareket etmekte olan 

USDTRY paritesinin mevcut seviyelerdeki seyrinin istikrar kazanmasını beklememekle 

birlikte, kurdaki mevcut seviyelerin kısa vadede alım fırsatı verebileceğini 

düşünüyoruz. Bugün içerisinde vergi reform paketine ilişkin gelebilecek güncelleme 

ve haberlerin yanı sıra, saat 10:00’da gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası 

Başkanı Mario Draghi’nin konuşmasını da yakından takip ediyor olacağız. Kurdaki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,4974 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,3,50 seviyesi direnç, 3,4876 

seviyesi ise destek konumunda. 3,50 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,5041, 3,4876 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 

ise bir sonraki destek seviyemiz 3,48. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksinin 93 seviyesi üzerinde tutunuyor olmasının EURUSD paritesindeki 

yükseliş çabalarını büyük ölçüde sınırladığı görülüyor. Dün yurt dışı basında, ABD 

Başkanı Donald Trump ve ekibinin vergi reform paketi üzerinde aşama kaydettiği ve 

planı daha önce sunulan “6 paragraflık reform metninden” çok daha ileriye taşıdığına 

yönelik çıkan haberler de dolar endeksindeki yükseliş çabasını destekledi. Trump 

yönetiminin ekonomik reformlar konusunda ilerleme kaydedeceğine dair inancın 

yarattığı piyasalardaki risk iştahı doları olumlu, güvenli limanları ise olumsuz etkiledi. 

Bununla birlikte 1,18 seviyesi altında istikrar kazanan EURUSD paritesinin, kısa vadede 

düşüş eğilimini devam ettirebileceğini düşünmekteyiz. Bugün içerisinde vergi reform 

paketine ilişkin gelebilecek güncelleme ve haberlerin yanı sıra, saat 10:00’da 

gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin konuşmasını da 

yakından takip ediyor olacağız. Jackson Hole öncesi Draghi’den gelecek olan 

açıklamalar euro üzerinde hareketlilik yaratabilir. Paritedeki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1760 seviyesinden işlem görmekte olan 

EURUSD paritesinde, 1,1758 seviyesi destek, 1,1818 seviyesi ise direnç konumunda. 

Paritede 1,1818 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1,1861, 1,1758 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1,1711. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarının 80 saatlik hareketli ortalamasına (4 saatlik 

grafikte Bollinger Bands’in orta çizgisi) denk gelen 1288 seviyesi üzerinde tutunmakta 

zorlanabileceğini ve bu seviyelerden satış fırsatı verebileceğini belirtmiştik. Dün bu 

seviye üzerinde tutunamayarak geri çekilen altın, 1282’li seviyelere kadar indi.  

Washington'daki siyasi kargaşa, Avrupa'daki yeni terör saldırıları ve ABD ile Kuzey 

Kore arasında devam eden gerilimden dolayı son günlerde yoğunlaşan siyasi 

sorunların arka planda kalması ile birlikte altın fiyatlarının güç kaybettiği görülüyor. 

Bunların yanı sıra dolar endeksinin de 93 seviyesi üzerinde tutunuyor olması altın 

fiyatlarındaki gerilemeyi besliyor. Genel görünüme bakacak olursak: 4 saatlik grafiğe 

baktığımızda altının bir çift tepe formasyonu oluşturmuş oluğunu görüyoruz. Bu 

noktada, fiyatların 1290 seviyesini kalıcı olarak aşamaması durumunda mevcut 

seviyelerden yönünü aşağı çevirmesi kısa vadede 1250 seviyesini hedef alması 

beklenebilir. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin Türkiye saatiyle 

10:00’da gerçekleştireceği konuşma ve Trump ve ekibinin vergi reformuna yönelik 

attıkları adımlara ilişkin gelebilecek ek haberler piyasalardaki risk iştahı ve altındaki 

görünüm açısından önemli olacak. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1285,86 seviyesinden işlem görmekte 

olan altın fiyatlarında 1285 seviyesi destek, 1287,90 seviyesi ise direnç konumunda. 

1287,90 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 

1292,67, 1285 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1283. 

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 2,453 %1.0 -%0.5 -%0.8 %3.8 %9.5

DAX 12,229 %1.4 %0.4 -%0.1 %2.4 %6.5

FTSE 7,382 %0.9 %0.0 -%1.0 %1.5 %3.3

Nikkei 19,384 %0.4 -%1.4 -%3.2 %0.4 %1.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108,595 %0.0 %1.6 %1.6 %21.8 %39.0

Çin 3,290 -%0.2 %1.1 %1.4 %1.0 %5.8

Hindistan 31,292 %0.5 -%1.0 -%1.8 %8.8 %18.1

Endonezya 5,880 %0.0 %0.8 %2.0 %9.5 %11.0

Rusya 1,947 %0.5 -%0.1 %1.2 -%7.5 -%12.8

Brezilya 70,011 %2.0 %2.4 %8.2 %3.8 %16.2

Meksika 51,333 %0.2 %0.0 -%0.4 %8.7 %12.5

Güney Afrika 56,034 %1.1 %1.9 %3.5 %7.4 %10.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%13.9 -%5.7 %20.4 -%3.3 -%19.2

EM VIX 17 -%7.3 -%0.4 %15.1 %1.5 -%24.2

MOVE 51 -%1.4 %5.5 %9.2 -%25.9 -%28.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4949 %0.0 -%1.1 -%1.7 -%2.4 -%0.8

Brezilya 3.1618 -%0.1 -%0.3 %0.5 %3.1 -%2.7

Güney Afrika 13.2249 %0.4 -%0.7 %2.0 %1.9 -%3.7

Çin 6.6624 -%0.1 -%0.3 -%1.3 -%3.1 -%4.1

Hindistan 64.105 -%0.1 a.d. -%0.4 -%4.3 -%5.6

Endonezya 13343 -%0.1 -%0.1 %0.3 -%0.2 -%1.0

CDS *

Türkiye 175.4 -2.7 3.5 -10.3 -31.0 -24.5

Brezilya 200.9 -1.2 0.1 -11.1 27.8 -26.3

Güney Afrika 177.3 -2.3 0.7 -11.4 -0.9 a.d.

Endonezya 109.8 -1.2 -0.6 -3.9 -4.7 -21.8

Rusya 147.8 -1.8 -0.3 -16.3 -23.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.0 0.9 0.0 -0.1 -0.8

Brezilya %10.2 0.0 0.1 0.1 -0.1 a.d.

Güney Afrika %8.5 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.4

Hindistan %6.5 0.0 a.d. 0.1 -0.4 0.0

Endonezya %6.9 0.0 0.0 -0.1 -0.7 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.9 -0.01 0.43 -0.15 -0.72 -0.95

Brezilya %4.6 -0.01 -0.03 0.00 -0.32 -0.93

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.06 -0.11 0.13 -0.33

Endonezya %3.6 0.00 -0.03 -0.14 -0.34 -0.76

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.87 %0.4 %2.1 %6.7 -%7.1 -%8.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.64 %0.6 %0.2 %2.8 -%11.1 -%11.3

Altın - USD / oz 1285.1 -%0.4 %0.9 %2.5 %4.3 %11.6

Gümüş - USD / t oz. 16.982 -%0.2 %1.6 %3.6 -%5.4 %6.2

Commodity Bureau Index 436.17 -%0.2 -%0.4 -%1.2 %0.7 %3.1

* 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. 

 


