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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dar bir bantta dalgalı işlem gören BİST-100 endeksi günü %0,33 

değer artışı ile 108.953 seviyesinden kapattı. Hizmet endeksi pozitif 

yönde ayrıştı ve diğer endekslerdeki değer artışları ise sınırlı kaldı. 

Bugün yurtiçinde önemli veri açıklaması bulunmazken, yurtdışı 

tarafta en önemli konu başlığı bugün Jackson Hole’da başlayacak 

olan toplantılar ile ilgili haber akışı olacaktır. ABD tarafında Trump’ın 

borç tavanı ile ilgili söylemleri sonrasında Dolar tarafında önemli 

oranda bir geri çekilme görüyoruz.  

Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri piyasalarında yatay bir seyir 

mevcutken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif değer 

kazandığını görüyoruz. 

Bugün piyasanın hafif alıcılı bir seyir izlemesini beklemekle birlikte, 

gelecek haftanın ortasından itibaren başlayacak uzun bayram tatili 

öncesinde işlem hacminin göreceli olarak düşük olacağını tahmin 

ediyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 109.252, 109.551 ve 

109.854 dirençlerini ve 108.649, 108.346 ve 108.047 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Ege Profil – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ Emlak Konut GYO – Portföyünde bulunan üç arsayı 796,5 milyon 

TL’ye sattı. 

▪ Enka İnşaat – 400 bin adet payı geri aldı. 

▪ Pimaş – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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-100 108,953 %0.3 %2.0

BIST-30 133,991 %0.4 %1.9

Banka 181,087 %0.2 %0.5

Sanayi 118,875 %0.2 %2.4

Hizmet 71,163 %0.8 %3.6

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 11.71 11.77

10 yıllık bono faizi 10.68 10.62 10.82

Kur

USD/TL 3.50 -%0.9 -%1.0

EUR/TL 4.12 -%0.4 %0.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.81 -%0.7 -%0.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 234 228 228

Ortalama işlem hacmi * 1.94 1.95 1.79

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 8.2x

PD/DD 1.10x 1.31x 1.18x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.93x 0.82x

FD/Satışlar 1.32x 1.51x 1.36x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %38.3 %14.7

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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Şirket ve Sektör Haberleri 

Ege Profil - 2Ç17 sonuçlarını 17,7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %25 azaldı. Şirket, 1Ç17'da 0,2 milyon TL zarar açıklamıştı. 

Net satışlar 240 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre 

sabit kaldı. Şirket, 2Ç17'de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %22 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 249 baz puan artarak %13,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %14 büyüyerek 174 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 134 

milyon TL (2Ç16: 228 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %17,7 (2Ç16: %37,4) olarak kaydedildi. 

Emlak Konut GYO - Şirket portföyünde bulunan toplam 2,4 milyon m² alana sahip üç 

arsayı 796,5 milyon TL bedel ile Oyak’a sattığını açıkladı. Şirket, söz konusu tutarın 

466.100.000 TL'si peşin tahsil etmiş olup bakiye tutar olan 330.400.000 TL ise 

15.09.2017 tarihinde tahsil edileceğini açıkladı. Satışa söz konusu olan arsaların 

ekspertiz değeri 580,5 milyon TL olup, şirket bu işlemden 94.5 milyon TL satış karı 

elde edecektir. Dünkü kapanış fiyatına göre Emlak Konut GYO %41 net aktif değeri 

iskontosu ile işlem görmekte olup, son bir yılda kaydedilen net aktif iskontosu ile 

uyumludur. 

Enka İnşaat – Devam eden geri alım programı kapsamında 400 bin adet payı 5,32-

5,33 TL fiyat aralığından geri aldı. 

Pimaş – İkinci çeyrekte 9,7 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde 4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 55 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 arttı. Şirket, 2Ç17'de 5 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %188 

gerileme gösterdi. Şirket, 2Ç17'de 5 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen 

yılın aynı döneminde 5 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 1.959 baz puan artarak %8,6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %201 büyüyerek 18 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net 

işletme sermayesi ise 18 milyon TL (2Ç16: 30 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı %9,9 (2Ç16: %15,3) olarak kaydedildi. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün dar bir bantta dalgalı işlem gören BİST-100 endeksi günü %0,33 değer artışı ile 

108.953 seviyesinden kapattı. Hizmet endeksi pozitif yönde ayrıştı ve diğer 

endekslerdeki değer artışları ise sınırlı kaldı. 

Bugün yurtiçinde önemli veri açıklaması bulunmazken, yurtdışı tarafta en önemli konu 

başlığı bugün Jackson Hole’da başlayacak olan toplantılar ile ilgili haber akışı 

olacaktır. ABD tarafında Trump’ın borç tavanı ile ilgili söylemleri sonrasında Dolar 

tarafında önemli oranda bir geri çekilme görüyoruz.  

Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri piyasalarında yatay bir seyir mevcutken, GOÜ 

para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif değer kazandığını görüyoruz. 

Bugün piyasanın hafif alıcılı bir seyir izlemesini beklemekle birlikte, gelecek haftanın 

ortasından itibaren başlayacak uzun bayram tatili öncesinde işlem hacminin göreceli 

olarak düşük olacağını tahmin ediyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 109.252, 

109.551 ve 109.854 dirençlerini ve 108.649, 108.346 ve 108.047 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Euro Bölgesi ve Almanya’da imalat aktivitesinde görülen iyileşme euronun dün sert 

bir şekilde değer kazanmasını ve EURUSD paritesinin yeniden 1,18 üzerine çıkmasını 

sağladı. Euroda görülen yükselişle birlikte dolar endeksinin yükselişinin bir kısmını 

geri verdiği ve USDTRY paritesinin de düşüş hareketini sürdürdüğü görüldü. Piyasa 

katılımcılarının Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin dün gerçekleştirdiği 

konuşmayı yakından takip etmelerine rağmen, Draghi para politikasına ilişkin 

herhangi bir ipucu vermedi. Bu hafta içerisinde birkaç defa 3,50 seviyesini yukarı 

yönlü kırmaya çalışan USDTRY paritesi, bu seviyeyi aşmaya başaramayarak kayıplarını 

daha da genişletti ve eurodaki yükselişin de etkisiyle dün 3,47’li seviyelere kadar 

geriledi. Bu noktada kurun, 3,50 seviyesi altındaki seyrini bir süre daha sürdürmesi ve 

satıcılı görünümünü korumasını bekleyebiliriz. Ancak, 3,50 seviyesi altındaki seyrin 

kısa vadede kalıcı olmasını beklememekle birlikte, mevcut seviyelerin kısa vadeli alım 

fırsatları verebileceğini düşünüyoruz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,4794 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,48 seviyesi direnç, 3,4677 seviyesi ise destek konumunda. 3,48 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,4876, 

3,4677 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,4588. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Euro Bölgesi İmalat PMI Endeksi Ağustos ayıda 56,6’dan 57,4’e yükselerek 56,3 olarak 

beklentinin üzerinde bir gerçekleşme gösterdi. Almanya Ağustos ayı İmalat PMI 

Endeksi verisi de bir önceki döneme göre yükseliş kaydetti ve beklentilerin üzerinde 

gelerek 59,4 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi ve Almanya’daki imalat aktivitesinde 

görülen iyileşme, dün euronun değer kazanmasını ve EURUSD paritesinin yeniden 

1,18 seviyesi üzerine çıkmasını sağladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, 

yarın Jackson Hole toplantısında Türkiye saatiyle 20:00’da gerçekleştireceği konuşma 

öncesinde, dün sabah saatlerinde Almanya’da bir konuşma gerçekleştirdi. Euro 

Bölgesindeki para politikasına ilişkin belirgin bir ipucu vermeyen Draghi, 

konuşmasında, yapılan araştırmaların parasal genişleme ve sözlü yönlendirmenin 

başarılı olduğunu gösterdiğini belirtti. Euro Bölgesi ve Almanya’da güçlü gelen İmalat 

PMI Endeksi’nin etkisiyle euro değer kazanırken, EURUSD paritesi yeniden 1,18 

seviyesi üzerine çıktı. Eurodaki yükselişin etkisiyle 1,18 seviyesi üzerine yeniden çıkan 

paritenin, bu seviye üzerinde istikrar kazanmasını beklemiyoruz. Paritenin kısa vadede 

düşüş hareketine devam edebileceğini ve mevcut seviyelerin satış fırsatları 

verebileceğini düşünüyoruz. 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 

ABD cephesindeki 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 fiyatlarındaki yükselişin güç kaybettiği 

görülüyor. Bunların yanı sıra dolar endeksinin de 93 seviyesi üzerinde tutunuyor 

olması altın fiyatlarındaki yükseliş hareketlerini baskılıyor. Bu sabah saatleri itibariyle 

1290 seviyesinin hemen altında hareket eden altın fiyatlarının, 80 saatlik hareketli 

ortalaması üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. 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. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 1288,43 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1287,90 seviyesi destek, 1292,67 seviyesi ise direnç konumunda. 1292,67 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1297,89, 1287,90 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1285.  

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 2,444 -%0.3 -%1.0 -%1.0 %3.2 %9.2

DAX 12,174 -%0.5 -%0.7 -%0.3 %3.1 %6.0

FTSE 7,383 %0.0 -%0.7 %0.1 %1.9 %3.4

Nikkei 19,435 -%0.3 -%1.6 -%3.0 %0.5 %1.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108,953 %0.3 %2.0 %2.1 %23.4 %39.4

Çin 3,288 %0.0 %0.6 %1.1 %1.0 %5.9

Hindistan 31,568 %0.1 -%0.7 -%2.0 %9.3 %18.6

Endonezya 5,914 -%0.4 %0.0 %1.5 %9.4 %11.2

Rusya 1,959 %0.6 %0.8 %1.4 -%6.4 -%12.3

Brezilya 70,478 %0.7 %2.7 %8.3 %5.7 %17.0

Meksika 51,280 -%0.1 %0.2 -%0.7 %9.0 %12.4

Güney Afrika 56,162 %0.2 %1.1 %3.3 %8.8 %10.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %7.9 %4.3 %29.9 %4.6 -%12.7

EM VIX 17 -%0.9 %4.7 %14.0 %0.4 -%24.9

MOVE 52 %1.5 %7.5 %10.8 -%24.1 -%27.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4802 -%0.4 -%1.0 -%2.2 -%2.5 -%1.2

Brezilya 3.1416 -%0.6 -%0.3 -%0.2 %2.5 -%3.3

Güney Afrika 13.1643 -%0.5 -%0.1 %1.6 %2.3 -%4.2

Çin 6.659 -%0.1 -%0.5 -%1.4 -%3.0 -%4.1

Hindistan 64.1163 %0.0 -%0.1 -%0.3 -%4.1 -%5.6

Endonezya 13359 %0.1 -%0.1 %0.4 %0.1 -%0.8

CDS *

Türkiye 173.9 -1.5 1.0 -10.4 -32.3 a.d.

Brezilya 200.2 -0.8 1.2 -13.4 25.1 -26.8

Güney Afrika 176.0 -1.4 -1.3 -11.8 -2.3 a.d.

Endonezya 107.9 -1.9 -0.2 -5.4 -1.8 -19.4

Rusya 146.3 -1.5 -1.3 -17.0 -18.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 0.1 0.9 0.1 0.0 -0.7

Brezilya %10.1 0.0 0.0 0.1 0.0 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3

Hindistan %6.5 0.0 0.0 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 0.00 0.43 -0.16 -0.72 -0.95

Brezilya %4.5 -0.08 -0.06 -0.08 -0.29 -1.02

Güney Afrika %4.5 -0.04 -0.10 -0.15 0.07 -0.37

Endonezya %3.6 0.00 -0.04 -0.14 -0.33 -0.76

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 52.57 %1.3 %4.6 %8.2 -%7.1 -%7.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.41 %1.6 %3.5 %4.5 -%11.1 -%9.9

Altın - USD / oz 1288.9 %0.3 %0.9 %2.8 %3.1 %11.9

Gümüş - USD / t oz. 17.046 %0.4 %0.6 %4.0 -%5.9 %6.6

Commodity Bureau Index 436.37 %0.0 -%0.5 -%1.1 %1.0 %3.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ağustos 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

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. 

 


