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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Küresel piyasalardaki pozitif risk iştahına bağlı olarak alıcılı seyreden 

BİST-100 endeksi günü %0,18 değer artışı ile 109.154’den kapattı. 

Banka endeksi pozitif ayrışırken, hizmet ve sanayi endeksleri hafif 

satıcılı işlem gördü. 

Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri açıklaması bulunmazken, 

öğleden sonra Jackson Hole toplantıları dahilinde Yellen ve 

Draghi’nin konuşmaları yatırımcılar tarafından yakından takip 

edilecektir.  

Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya piyasalarında hafif alıcılı bir seyir 

söz konusu olup, GOÜ para birimlerinde ise yatay bir seyir 

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

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 109.849, 110.544 ve 

110.955 dirençlerini ve 108.743, 108.333 ve 107.638 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 11-18 Ağustos haftasında bono piyasasında yabancı çıkışı sürdü. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Yeşil GYO – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Ağustos - Ağustos Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

28 Ağustos - Haziran Konut Fiyat Endeksi

29 Ağustos - Temmuz Dış Ticaret İstatistikleri

31 Ağustos - Haftalık Portföy Hareketleri

                      TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

5 Eylül         - Ağustos TÜFE verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 109,154 %0.2 %2.2

BIST-30 134,318 %0.2 %2.2

Banka 183,282 %1.2 %2.1

Sanayi 118,540 -%0.3 %2.1

Hizmet 70,779 -%0.5 %2.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.98 11.96

2 yıllık bono faizi 11.67 11.71 11.70

10 yıllık bono faizi 10.66 10.68 10.77

Kur

USD/TL 3.48 -%1.1 -%1.9

EUR/TL 4.10 -%0.6 -%0.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.79 -%0.8 -%1.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 236 229 227

Ortalama işlem hacmi * 1.85 1.86 1.80

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.4x 8.2x

PD/DD 1.10x 1.32x 1.18x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.94x 0.83x

FD/Satışlar 1.32x 1.52x 1.37x

FD/FAVÖK 7.9x 8.4x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %38.3 %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 

11 – 18 Ağustos haftasında bono piyasasında yabancı çıkışı sürdü 

11 - 18 Ağustos haftasında hisse senedi piyasasında, bir önceki hafta görülen 144 

milyon dolarlık girişin ardından, 220 milyon dolarlık bir yabancı girişi yaşandı. Böylece, 

yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen net yabancı girişi 2,85 milyar dolardan 

3,07 milyar dolara yükseldi. 

• Yabancı yatırımcılar aynı hafta içerisinde bono piyasasında (repo işlemleri 

hariç) net 248 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdiler.  Böylelikle yılbaşından 

bu yana bono piyasasında yaşanan giriş 55,1 milyar dolardan 54,8 milyar 

dolara geriledi.  

• 11 - 18 Ağustos tarihlerinde, ABD - Kuzey Kore arasında devam eden 

gerilimin arka planda kalması gelişen ülke para birimlerini değerlendirdi. 

Rapor için tıklayınız.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Yeşil GYO – İkinci çeyrekte 10,3 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı 

döneminde 3,1 milyon TL zarar açıklamıştı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_11_-_18_Agustos.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Ağustos 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Küresel piyasalardaki pozitif risk iştahına bağlı olarak alıcılı seyreden BİST-100 endeksi 

günü %0,18 değer artışı ile 109.154’den kapattı. Banka endeksi pozitif ayrışırken, 

hizmet ve sanayi endeksleri hafif satıcılı işlem gördü. 

Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri açıklaması bulunmazken, öğleden sonra 

Jackson Hole toplantıları dahilinde Yellen ve Draghi’nin konuşmaları yatırımcılar 

tarafından yakından takip edilecektir.  

Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya piyasalarında hafif alıcılı bir seyir söz konusu olup, 

GOÜ para birimlerinde ise yatay bir seyir mevcuttur. Bugün Borsa İstanbul’da hafif 

alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 109.849, 110.544 

ve 110.955 dirençlerini ve 108.743, 108.333 ve 107.638 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

USD/TL tarafında 3,50’nin altındaki seyrin devam ettiği görülüyor. Burada yurtdışında 

zayıf Dolar endeksinin, yurtiçinde ise sıkı para politikası ile beraber güçlü carry-trade 

avantajının oldukça etkili olduğu görülüyor. Bugün ABD’de başlayan Jackson Hole 

toplantıları piyasalar tarafından en yakından takip edilecek gündem maddesini 

oluşturuyor. Türkiye saatiyle 17:00’de ABD Başkanı Yellen’ın konuşması sonrasında, 

ECB Başkanı Draghi’nin konuşması akşam saatlerinde gerçekleşecek. Söz konusu 

toplantılarda özellikle Draghi’nin söylemlerinin risk iştahı tarafında önemli bir 

farklılaşma yaratabilme potansiyelinden bahsediliyordu. Ancak toplantılar öncesinde 

Draghi bir politika mesajı vermeyeceğini belirtirken, yine hafta içerisinde yaptığı bir 

konuşmada farklı herhangi bir noktaya değinmemesi, Jackson Hole toplantılarının 

öneminin de azalmasına neden oldu. Bu çerçevede son dönemde oldukça güç 

kazanan EUR/USD paritesinde de aşağı yönlü bir hareketin olasılığının artığını 

düşünüyoruz.  

Bu noktada kurun, USD/TL tarafından 3,50 seviyesi altındaki seyrin bir süre daha 

sürdürmesi ve satıcılı görünümün korumasını bekleyebiliriz, ancak 3,50 seviyesi 

altındaki seyrin kısa vadede kalıcı olmasını beklememekle birlikte, mevcut seviyelerin 

kısa vadeli alım fırsatları verebileceğini düşünüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,439 -%0.2 %0.4 -%1.5 %3.0 %8.9

DAX 12,181 %0.1 -%0.2 -%0.7 %3.2 %6.1

FTSE 7,407 %0.3 %0.3 -%0.4 %2.3 %3.7

Nikkei 19,354 %0.5 -%0.1 -%2.5 %0.9 %1.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109,154 %0.2 %2.2 %2.0 %23.7 %39.7

Çin 3,272 %1.2 %1.2 %2.0 %1.7 %6.6

Hindistan 31,596 %0.1 -%0.6 -%2.0 %9.4 %18.7

Endonezya 5,894 -%0.2 -%0.2 %1.2 %9.3 %11.1

Rusya 1,974 %0.8 %1.6 %2.6 -%5.7 -%11.6

Brezilya 71,133 %0.9 %4.6 %8.3 %6.7 %18.1

Meksika 51,470 %0.4 %0.9 -%0.5 %9.4 %12.8

Güney Afrika 56,589 %0.8 %2.1 %3.8 %9.6 %11.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%0.2 -%21.4 %29.7 %6.6 -%12.9

EM VIX 17 -%0.5 -%22.2 %13.5 -%4.7 -%25.3

MOVE 52 %0.8 %7.5 %11.7 -%24.9 -%26.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4833 %0.1 -%1.2 -%2.1 -%3.5 -%1.1

Brezilya 3.1482 %0.2 -%0.8 %0.0 %1.2 -%3.1

Güney Afrika 13.2002 %0.3 -%0.5 %1.8 %1.9 -%3.9

Çin 6.662 %0.0 -%0.2 -%1.3 -%3.0 -%4.1

Hindistan 64.0338 -%0.1 a.d. -%0.5 a.d. -%5.7

Endonezya 13347 -%0.1 a.d. %0.3 %0.1 -%0.9

CDS *

Türkiye 174.1 0.2 -1.8 -9.1 -36.6 -27.7

Brezilya 197.4 -2.8 -2.2 -10.8 13.3 -23.5

Güney Afrika 177.6 1.6 -4.7 -9.7 -8.2 a.d.

Endonezya 106.1 -1.8 -1.8 -5.7 -1.1 -19.5

Rusya 147.0 0.7 -3.5 -16.4 -25.0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 0.0 0.9 0.1 -0.2 -0.7

Brezilya %10.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.3

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

Endonezya %6.9 0.0 a.d. -0.1 -0.7 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.9 -0.03 0.40 -0.18 -0.74 -0.98

Brezilya %4.5 -0.01 -0.13 -0.09 -0.28 -1.03

Güney Afrika %4.5 0.04 -0.06 -0.11 0.13 -0.33

Endonezya %3.5 -0.02 a.d. -0.16 -0.33 -0.78

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 52.04 -%1.0 %2.0 %7.1 -%7.1 -%8.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.43 -%2.0 %0.7 %2.4 -%12.2 -%11.7

Altın - USD / oz 1286.5 -%0.2 %0.0 %2.6 %2.4 %11.7

Gümüş - USD / t oz. 16.963 -%0.5 -%0.5 %3.4 -%7.5 %6.1

Commodity Bureau Index 436.33 %0.0 -%0.5 -%1.1 %1.0 %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. 

 


