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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün günü %0,69 değer artışı ile kapatan BİST-100 endeksinde banka, 

sanayi ve hizmet endekslerindeki değer artışlarının birbirlerine yakın 

olarak gerçekleşti. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışı veri ve haber akışı olarak zayıf 

bir gün olacak. Diğer yandan Uzakdoğu piyasalarında yatay bir seyir 

söz konusu olup, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı seyrinde 

de yatay bir seyir mevcuttur. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. 

BİST-100 endeksinde 89.350-89.400 aralığının geçilmesi durumunda 

yükseliş hareketinin 90.000 seviyesine kadar sürmesini bekliyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 89.361, 89.583 ve 89.895 

dirençlerini ve 88.826, 88.514 ve 88.292 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Bono piyasasında ufak çaplı yabancı alımı görüldü 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Bağfaş - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Brisa – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Sabancı Holding – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Tekfen Holding – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Tümosan – Bugün, Altay Tankı Güç Geliştirme Projesi 

kapsamında alınan ek sürenin son günü. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

24 Şubat - Ocak Konut Satış İstatistikleri

27 Şubat - 4Ç16 Verimlilik Endeksleri

                  Şubat Ekonomik Güven Endeksi

28 Şubat - Aralık Konut Fiyat Endeksi 

                  Ocak Dış Ticaret Verileri

                  Ocak Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,138 %0.7 %1.1

BIST-30 109,510 %0.7 %1.2

Banka 151,303 %0.9 %0.4

Sanayi 95,028 %0.6 %0.9

Hizmet 56,352 %0.7 %2.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 8.50

AOFM 10.38 10.36 10.37

2 yıllık bono faizi 11.01 11.09 11.41

10 yıllık bono faizi 10.70 10.75 10.92

Kur

USD/TL 3.57 -%2.6 -%5.1

EUR/TL 3.77 -%3.3 -%6.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.67 -%2.9 -%5.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 188 182 168

Ortalama işlem hacmi * 1.26 1.23 1.38

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.1x 9.0x 7.7x

PD/DD 1.11x 1.11x 1.00x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.81x 0.72x

FD/FAVÖK 8.0x 7.4x 6.6x

Kar büyümesi %16.2 %15.0 %17.2

Özsermaye karlılığı %13.0 %12.9 %13.5

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.7

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 

Bono piyasasında ufak çaplı yabancı alımı görüldü 

Beş haftadır aralıksız devam eden yabancı girişi sonrasında, 10-17 Şubat tarihleri arasında 

hisse senedi piyasasından 49,9 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı. Aynı hafta içerisinde bono 

piyasasında (repo işlemleri hariç) ise 168 milyon dolarlık bir giriş görüldü. 

 Böylece, yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen toplam net yabancı girişi 1 

milyar dolardan 957 milyon dolara geriledi.   

 10-17 Şubat haftasında tahvil cephesinde (repo işlemleri hariç) görülen 168 

milyonluk giriş ile birlikte, yılbaşından bu yana bono piyasasındaki toplam çıkış 

670 milyon dolardan 502 milyon dolara geriledi. Yabancı yatırımcıların tahvil 

stoku içerisindeki payı ise %18,2 seviyesinde sabit kaldı. 

 Aynı hafta içerisinde Eurobond piyasasında 692 milyon dolarlık net çıkış görüldü.   

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beş haftadır aralıksız 

devam eden yabancı girişi 

sonrasında, 10-17 Şubat 

tarihleri arasında hisse 

senedi piyasasından 49,9 

milyon dolarlık bir çıkış 

yaşandı. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_10-17_subat64224269-7.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Bağfaş – Bagfaş 4. çeyrekte 39 milyon TL net zarar elde etti, konsensus beklentisi 8 

milyon TL zarardı. Net satışlar yıllık  bazda %32 72milyon TL seviyesinde daralırken, 

FAVÖK yıllık %42 düşüşle 9 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK marjı 218 baz puan daralarak 

%12,1 seviyesine geriledi. 

Brisa – Brisa 4. çeyrekte 34 milyon TL (yıllık %58 aşağıda) net kâr, konsensus beklentisi 

32 milyon TL’ye paralel açıklandı. 4. Çeyrek sonuçları operasyonel ve net kâr bazında 

beklentiler dahilinde. FAVÖK 77 milyon TL seviyesinde yıllık bazda %44 daraldı. Net 

satışlar ise %5 yıllık daraldı, yurtiçi ciro %9 yıllık azalırken, ihracat dolar bazında yatay 

kaldı.  

Sabancı Holding - 4. çeyrekte 770 milyon TL net kâr, konsensus beklentisi 546 milyon 

TL’nin oldukça üzerinde açıklandı. Net kârda %40 yıllık büyüme görüldü. Toplam 

satışlar bankacılık sektör gelirlerindeki artışın katkısıyla %10 büyüdü. Enerji bölümü 

satışları yatay seyrederken perakende satış gelirlerinde zayıflık görüldü. Toplam FAVÖK 

ise enerji bölümündeki operasyonel iyileşme sonucu %33 yıllı büyüdü. Sabancı Holding 

ayrıca 2017 beklentilerini paylaştı. Şirket toplam satış gelirlerinde %5-10 arası büyüme 

ve banka dışı FAVÖK’ünde %10-15 büyüme öngörüyor. 

Tekfen Holding - 4. çeyrekte 114 milyon TL net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi 69 

milyon TL’ydi. Net satışlar taahhüt segmentinde %15, tarım segmentinde %48 büyüme 

kaydedildi. FAVÖK 161 milyon TL olarak gerçekleşirken yıllık %359, çeyreksel %291 artış 

gösterdi. Piyasa FAVÖK beklentisi 122 milyon TL’ydi. Yatırım harcamaları geçen yılki 296 

milyon TL’den 170 milyon TL’ye düşerken, şirketin net nakit pozisyonunu iyişetirdi. 

Birikmiş işler miktarı 3,7 milyar dolar seviyesindedir. Bu rakam piyasa tarafından büyük 

ölçüde fiyatlanmıştır. 

Tekfen Holding ayrıca 2017 beklentilerini açıkladı. Buna göre; Şirket, net satışlarda %58, 

FAVÖK’te %24 büyüme bekliyor. FAVÖK marjının %8,7 olması bekleniyor. Net kar 

rakamının ise yıllık bazda %37 büyümesi bekleniyor. 

Tümosan - Altay Tankı Güç Grubu Geliştirme Projesi kapsamında Savunma Sanayi 

Müsteşarlığı’ndan alınan ek sürenin son günü. Tümosan, geçtiğimiz hafta avans ödeme 

şartlarının yerine getirilmesini temin edebilmek için 1 hafta ek süre almıştı. Şartların 

sağlanması halinde Şirket, 190 milyon Euro bedelli projede %25’lik (47,5 milyon Euro) 

bir ön ödemeye hak kazanacak. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün günü %0,69 değer artışı ile kapatan BİST-100 endeksinde banka, sanayi ve 

hizmet endekslerindeki değer artışlarının birbirlerine yakın olarak gerçekleşti. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışı veri ve haber akışı olarak zayıf bir gün olacak. 

Diğer yandan Uzakdoğu piyasalarında yatay bir seyir söz konusu olup, GOÜ para 

birimlerinin ABD dolarına karşı seyrinde de yatay bir seyir mevcuttur. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. BİST-100 

endeksinde 89.350-89.400 aralığının geçilmesi durumunda yükseliş hareketinin 

90.000 seviyesine kadar sürmesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

89.361, 89.583 ve 89.895 dirençlerini ve 88.826, 88.514 ve 88.292 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dolar endeksinin 50 günlük hareketli ortalamasını aşamayarak sert bir geri çekilme 

yapması, hali hazırda düşüş eğiliminde olan USDTRY paritesindeki satıcılı seyri 

hızlandırdı ve kur dün 3,5556 seviyesine kadar geriledi. ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in 

mali politikaların ekonomiye etkisinin 2017 yılında sınırlı kalabileceği yorumu  

nedeniyle 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırma girişiminde başarısız olan 

dolar endeksi, kurdaki düşüş hareketinin devamını sağladı. Teknik açıdan bakıldığında, 

USDTRY paritesinin haftalık grafiğindeki eski kanını sınırına kadar gerilemiş oluğunu 

görüyoruz Bu noktada, kurda 3,60 seviyesinin altındaki hareketlerin uzun soluklu 

olamayacağını ve mevcut seviyelerden bir talep oluşabileceğini düşünüyoruz. Teknik 

göstergelerin de aşırı satıma işaret ettiği kurda, mevcut seviyeler kısa – orta vadeli alım 

fırsatları verebilir. Dolardaki kısa vadeli gidişat açısından ABD Başkanı Donald Trump’ın 

28 Şubat’ta gerçekleştireceği kongre konuşması önemli olacak. USDTRY paritesinin 

haftalık grafiğindeki eski kanını sınırına kadar gerilemiş oluğunu görüyoruz. Bu sabah 

saatlerinde 3,5726 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,5622 seviyesi 

destek, 3,5777 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 3,5622 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 3,5500, 3,5777 direncinin yukarı yönlü 

kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,5923 olarak karşımıza çıkıyor. 

Kurdaki kısa vadeli düşüş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in dün gerçekleştirdiği röportajında, mali 

politikaların ekonomiye etkisinin 2017 yılında sınırlı kalabileceğini belirtmesi sonrasında 

gerileyen dolar endeksi, EURUSD paritesinin kayıplarının bir kısmını telafi etmesini 

sağladı. Bu sabah saatleri itibariyle Parabolic SAR sınırına yakın seyreden EURUS 

paritesinde, kısa vadede 1,06 seviyesinin üzerine çıkılmasının zor olduğunu 

düşünüyoruz. Dolayısı ile yatırımcılarımıza, EURUSD paritesinin 1,06 seviyesi 

yakınlarındaki seyrini takip etmelerini ve bu seviyenin aşılamaması durumunda 

oluşabilecek satış fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyoruz. Fransa'da önümüzdeki 

aylarda gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin giderek artan endişeler 

nedeniyle euro kanadındaki gerginlik artmış durumda. Avrupa’daki yoğun seçim 

gündeminin ve Avrupa Merkez Bankasının genişlemeci politikalarının devamının euro 

üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte, EURUSD 

paritesinin kısa vadede yeniden 1,05 seviyesi altına inmesini olası gördüğümüzü 

belirtebiliriz. Bu nedenle, EURUSD paritesindeki yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak 

sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle 1,0581 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0580 seviyesi destek, 1,0608 

seviyesi ise direnç konumunda. 1,0580 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir 

sonraki destek seviyemiz 1,0553, 1,0608 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir 

sonraki direnç seviyemiz 1,0645. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Hafta başından bu yana, altın fiyatlarının kanal sınırındaki seyrinin oldukça kritik 

olduğunu, zira fiyatların kanal sınırında tutunması ya da kanalı aşağı yönlü kırması 

durumunda (her iki durumda da) sert hareketler gözlemlenebileceğini belirtmiştik.  

ABD Hazine Başkanı Mnuchin’in mali politikaların bu yıl içerisinde ekonomiye etki 

etmeyebileceğine yönelik açıklamaları sonrasında gerileyen dolar endeksi, altın 

fiyatlarının kanal sınırından tutunmasını ve yönünü yukarı çevirerek 1250 seviyesine 

doğru yükselişe geçmesini sağladı. Beklediğimiz sert hareketi gerçekleştiren altın 

fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle güçlü görünümünü sürdürüyor. Altının haftanın son 

işlem gününde görece güçlü görünümünü koruması ve mevcut yükseliş çabasını 1250 

seviyesi üzerine doğru devam ettirmesi beklenebilir. Bu sabah saatleri itibariyle 1249,92 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1235,50 seviyesi destek, 1239 

seviyesi ise direnç konumunda. 1239 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 2,364 %0.0 %0.6 %3.7 %8.7 %5.6

DAX 11,948 -%0.4 %1.6 %3.0 %12.5 %4.1

FTSE 7,271 -%0.4 -%0.1 %1.7 %6.4 %1.8

Nikkei 19,371 -%0.2 %0.5 %2.9 %16.4 %1.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89,138 %0.7 %1.1 %5.9 %17.1 %14.1

Çin 3,251 -%0.3 %1.3 %3.2 %5.1 %4.5

Hindistan 28,893 %0.1 %2.1 %5.5 %3.0 %8.5

Endonezya 5,373 %0.2 %0.6 %1.7 -%0.4 %1.6

Rusya 2,106 -%1.0 -%1.4 -%1.9 %5.9 -%5.7

Brezilya 67,461 -%1.6 -%0.5 %2.5 %16.9 %12.0

Meksika 47,206 %0.0 -%0.2 -%2.0 -%1.1 %3.4

Güney Afrika 52,183 %0.2 -%0.8 -%2.2 -%2.6 %3.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%0.3 -%0.4 -%0.5 -%5.4 -%35.7

EM VIX 17 %0.1 %5.3 -%5.7 -%18.1 -%27.1

MOVE 69 -%0.9 %0.6 -%9.1 %3.0 %1.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5689 -%0.3 -%2.7 -%5.0 %20.9 %22.3

Brezilya 3.0636 -%0.1 -%0.8 -%3.2 -%5.3 -%22.7

Güney Afrika 12.872 -%0.8 -%1.2 -%4.6 -%8.1 -%16.8

Çin 6.8661 -%0.2 %0.2 %0.2 %3.4 %5.7

Hindistan 66.825 -%0.2 -%0.4 -%2.0 -%0.3 %1.0

Endonezya 13351 -%0.1 %0.2 -%0.1 %1.0 -%3.2

CDS *

Türkiye 236.8 -2.1 1.5 -37.8 51.2 25.3

Brezilya 221.1 -3.5 -1.3 -26.6 51.1 -30.1

Güney Afrika 188.9 -4.3 6.9 -21.2 a.d. 5.1

Endonezya 126.6 -1.0 -9.2 -13.9 34.2 6.9

Rusya 168.3 -6.5 -2.4 -5.1 a.d. 22.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 -0.1 0.9 -0.5 0.9 0.0

Brezilya %10.2 -0.1 -0.3 -0.7 -1.8 -6.3

Güney Afrika %8.7 -0.1 0.1 -0.1 0.2 -1.1

Hindistan %6.9 0.0 0.1 0.5 -0.2 -0.8

Endonezya %7.6 0.0 0.0 0.0 0.5 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 -0.01 1.14 -0.16 1.26 0.57

Brezilya %4.8 -0.11 -0.19 -0.34 0.41 -2.41

Güney Afrika %4.4 0.02 0.01 -0.18 0.73 -1.07

Endonezya %3.9 -0.01 -0.06 -0.17 0.59 -0.87

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.58 %1.3 %1.7 %2.4 %13.3 %51.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 54.45 %1.6 %2.0 %3.2 %13.2 %47.0

Altın - USD / oz 1250.2 %1.5 %0.8 %2.8 -%6.7 %17.9

Gümüş - USD / t oz. 18.117 %0.9 %0.2 %5.4 -%4.3 %31.3

Commodity Bureau Index 431.95 -%0.3 -%0.7 -%0.2 %4.9 %15.3

* 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. 

 


