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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün içi dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,15 

değer kazanarak 107.206 seviyesinden kapattı. 

Dün Fed’in faiz kararı ve sonrasında global risk iştahının 

desteklendiği görüldü. FED’in bilanço küçültülmesine dair verdiği 

işaretin daha belirsiz olduğu algısının burada önemli rol oynadığını 

görüyoruz. Bunun olumlu yansımalarını Uzakdoğu Asya hisse 

senetleri piyasalarında ve GOÜ para birimlerinde görüyoruz. Bugün 

MB PPK faiz kararı yurtiçi tarafta en önemli haber olacak olup, TCMB 

faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. 

Kararın piyasa etkisinin oldukça sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz.  

Bugün yurtdışındaki olumlu havanın Borsa İstanbul’a da 

yansıyacağını ve güne alıcılı başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 107.527, 107.847 ve 108.107 dirençlerini 

ve 106.947, 106.688 ve 106.367 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Para Politikası Kurulu toplantısı faiz kararı bugün 14:00’de gelecek. 

▪ Başbakan Yardımcısı Şimşek ekonomik gelişmeler ile ilgili açıklamalar 

yaptı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Akbank – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ Alarko Holding - "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı 

İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesinin iptal 

edildiğini bildirdi. 

▪ Anadolu Emeklilik - 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ Aselsan – 24,6 milyon Euro değerinde yeni sözleşme imzaladı. 

▪ Migros - Tesco Kipa hisseleri için çağrı döneminin dün itibariyle 

sona erdiğini açıkladı. 

▪ Bugün 2Ç17 sonuçlarını açıklayacak şirketler: Aksigorta, 

Garanti Bankası, Tofaş, TSKB, Turkcell 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

27 Temmuz - Haftaık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

                       PPK Toplantı Kararı

28 Temmuz - Mayıs Konut Fiyat Endeksi

                       Haziran Yabancı Ziyaretçi verileri

31 Temmuz - Haziran Dış Ticaret İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 107,206 %0.2 -%0.2

BIST-30 131,702 %0.0 -%0.6

Banka 181,833 -%0.2 -%1.7

Sanayi 117,025 %0.5 %1.2

Hizmet 67,833 %0.2 %1.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.93 11.93 11.94

2 yıllık bono faizi 11.52 11.51 11.33

10 yıllık bono faizi 10.61 10.62 10.49

Kur

USD/TL 3.56 %0.9 %1.6

EUR/TL 4.14 %1.8 %5.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.85 %1.4 %3.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 227 229 214

Ortalama işlem hacmi * 1.58 1.68 1.52

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.7x 8.3x

PD/DD 1.10x 1.31x 1.17x

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

FD/Satışlar 1.32x 1.41x 1.27x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.1x

Kar büyümesi %13.5 %31.0 %17.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.1 %14.6

Temettü verimi %2.9 %3.2 %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 

Para Politikası Kurulu toplantısı faiz kararı bugün 14:00’de gelecek   

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. PPK en 

son Haziran’da gerçekleştirdiği toplantı sonrasındaki notunda sıkı para politikası 

duruşunun korunma kararının nedeni olarak, enflasyonun bulunduğu yüksek 

seviyelerin fiyatlama davranışlarına ilişkin risk oluşturmasını belirtmişti. Enflasyon 

dinamiklerine bakıldığında, Temmuz ayında olumlu baz yılının da etkisiyle yıllık 

TÜFE’nin %10 seviyesinin altına düşmesini bekliyoruz. Ancak baz etkisi Ağustos 

itibariyle tekrar olumsuz tarafa dönüyor olacak. Ardından ise Kasım ayında yıllık 

enflasyonunun yeniden %11-11,5 seviyelerine kadar yükselmesinin söz konusu 

olduğunu düşünüyoruz. Yılsonu TÜFE beklentimizi ise %9,7 olarak korumaya devam 

ediyoruz. Enflasyon tahmin patikasındaki oynak seyir çerçevesinde PPK’nın erken bir 

gevşeme adımı atmasını beklemiyoruz. 

• TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,95 seviyesinde. Kısa vadede 

söz konusu fonlama kompozisyonunda da bir değişiklik beklemiyoruz.  

• Faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda piyasa etkisinin 

“nötr” olmasını bekleriz. Burada özellikle PPK bildirisinin tonlaması yakından 

takip ediliyor olunacak. Ancak TCMB’nin enflasyon konusundaki temkinli 

tutumunu devam ettirmesini bekliyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Başbakan Yardımcısı Şimşek ekonomik gelişmeler ile ilgili açıklamalar yaptı  

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek ekonomik gelişmeler 

çerçevesinde önemli açıklamalarda bulundu.  Büyüme ile ilgili olarak, 2Ç GSYİH 

büyüme oranının güçlü olacağını, 3Ç17’ninde baz etkisiyle yüksek gerçekleşeceği 

belirtildi. Şimşek ayrıca bir şok yaşanmazsa büyümenin %5 seviyesinde oluşabileceğini 

belirtti. Net borçlanma limiti ile ilgili yorumlarını da belirten Şimşek, söz konusu limit 

içinde kalınamayabileceğini söyledi. Almanya ile ilişkiler tarafında ise gerginliklerin 

ticareti etkilememesi için çaba harcandığının altı çizildi. Şimşek ayrıca reform konusunda 

güçlü bir çaba içinde olacaklarını da belirtirken, fiyat istikrarını sağlamanın ve tasarrufları 

arttırmanın önemine bir kez daha işaret etti. Söz konusu açıklamalar sonrasında kurum 

tahminlerimiz çerçevesinde baktığımızda;  

• 2Ç’e ilişkin büyüme verileri yine 5% civarı yıllık bir artışa işaret ediyor. Bunun da 

ötesinde 3Ç’de Başbakan Yardımcısı Şimşek’inde belirttiği gibi ciddi oranda 

olumlu bir baz etkisi geçerli olacak. Bu noktada %7’lere yaklaşan bir büyümenin 

sürpriz olmayacağını belirtmek gerekir. Ancak en son çeyrekte, gerek maliye 

politikası tarafında alınan önlemlerin yavaş yavaş geri çekilmesi gerekse olumlu 

baz yılının ortadan kalkmasıyla daha düşük bir büyüme görmeyi bekliyoruz. 

2017 GSYİH büyüme beklentimiz %4,8. 

• 2017 için belirlenen Hazine’nin net borçlanma limiti 47 milyar TL. Ancak alınana 

maliye politikası önlemleri ile beraber bütçe açığının çok daha yüksek 

seviyeyeler ulaşması öngörülüyor Kanuna göre Bakanlar Kurulu kararı ile beraber 

söz konusu limit 52 milyar TL ‘ye kadar artırabiliyor. Beklentilerin ise 2017 bütçe 

açığı tarafında 60 milyar TL’nin üzerinde olduğu dikkat çekiyor. Bu çerçevede 

ilgili kanunun değişmesi beklenebilir.  

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Toplanti_oncesi__Temmuz_2017.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akbank – 2. çeyrekte 1.501 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam çeyreksel ve yıllık 

olarak, sırasıyla %7 ve %13 artışı işaret etti. Açıklanan net kar rakamı bizim 

beklentimiz olan 1.453 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.440 milyon TL ile 

uyumludur. Akbank’ın 2Ç17 sonuçlarında iyi faaliyet performansı gösterdiğini ve 

yüksek karlılığın muhafaza edildiğini görüyoruz. Çekirdek bankacılık gelirleri, 

çeyreksel bazda, %8 artış kaydetti. Net faiz geliri, çeyreksel bazda, %8 artarken net 

komisyon gelirleri, çeyreksel ve yıllık olarak, sırasıyla %11 ve %13 arttı. Net faiz 

gelirlerindeki artışın TÜFE endeksli menkul kıymetlerdeki enflasyon beklentisinin 

%8’den %9,5’e revize edilmesi bankanın 100 milyon TL daha fazla net faiz geliri elde 

etmesini sağladı. Net faiz marjı 19 baz puan artarak %3,9 olarak kaydedildi ve swap 

maliyetlerini hesaba dahil ettiğimizde net faiz marjının 20 baz puan daraldığını 

görüyoruz. Kredi portföyü %1 büyüdü ve TL cinsinden krediler büyümede önemli rol 

oynadı. Aktif kalitesi beklentimiz dahilinde gelişti. Takibe dönüşen krediler rasyosu, 

daha az takibe dönüşümlerden ve takibe dönüşen kredi portföyünden yapılan 709 

milyon TL satış ile %2,24 olarak kaydedildi ve çeyreksel bazda 32 baz puan geriledi. 

Spesifik kredi maliyetleri 74 baz puan olarak kaydedildi ve bu değer çeyreksel bazda 

26 baz puan gerilemeyi işaret etti. Brüt kredi maliyetleri ise 27 baz puan gerileyerek 

81 baz puan olarak kaydedildi.  Akbank’ın 2Ç17 özsermaye karlılığı %17,2 olarak 

gerçekleşirken, 1H17’de özsermaye karlılığı %17,4 olarak kaydedildi. Akbank yönetimi 

IFRS 9 uygulamasından ötürü Akbank’ın takibe dönüşen krediler için daha düşük 

karşılık ayırmasının söz konusu olabileceğini ve bunun da aktif karlılığını 10-20 baz 

puan yükseltebileceğini düşünüyor. 

Aksigorta – Bugün 2. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 33 

milyon TL (2Ç16: -10 milyon TL, 1Ç17: 25 milyon TL). 

Alarko Holding - "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, 

İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesinin iptal edildiğini bildirdi. Şirket söz konusu ihalede 

1.292 milyon TL tutarla en avantajlı teklifi vermişti. 

21 Temmuz’da yayınladığımız şirket ziyaret notuna ulaşmak için tıklayınız. 

Anadolu Emeklilik - Şirket 2Ç17 net kar rakamını 64 milyon TL olarak açıkladı. 

Açıklanan bu rakam çeyreksel ve yıllık olarak, sırasıyla, %29 ve %41 artışı ifade 

etmekte olup, piyasa beklentisi olan 57 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Hayat 

sigortası faaliyetleri, şirketin faaliyet karına önemli ölçüde katkıda bulunmakta olup, 

çeyreksel ve yıllık olarak, sırasıyla, %5 ve %11 artış kaydetmiş olup, şirket emeklilik 

segmentinin net teknik geliri, çeyreksel ve yıllık olarak, sırasıyla, %63 ve %308 

büyümüş olup, karlılığa önemli derecede katkıda bulunmuştur. Şirketin net finansal 

gelirleri, çeyreksel ve yıllık olarak, sırasıyla, %17 ve %30 artış kaydetmiş olup, karlılığı 

olumlu etkilemiştir. Şirketin özsermaye karlılığı %32 olarak kaydedilmiş olup, bu değer 

1Ç17 ve 2Ç16’da %24 olarak kaydedilmiştir. 

Aselsan – Roketsan ile UMTAS Kızılötesi Arayıcı Başlık tedariği ile ilgili olarak 24,6 

milyon Euro değerinde sözleşme imzaladı. 1Ç17 itibariyle Aselsan’ın birikmiş işler 

tutarı 6,4 milyar USD seviyesindeydi. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Alarko_Holding_20_Temmuz_2017.pdf
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Garanti Bankası - Bugün 2. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bizim net kar beklentimiz 

1.533 milyon TL iken, piyasa net kar beklentisi 1.482 milyon TL (2Ç16: 1.540 milyon TL, 

1Ç17: 1.526 milyon TL). 

Migros (TUT, hedef fiyat: 28 TL) - Tesco Kipa hisseleri için çağrı döneminin dün 

itibariyle sona erdiğini açıkladı. 10 milyon adet hisse çağrıya katıldı ve Kipa’nın halka 

açıklık oranı %3,75’e geriledi. Çağrının toplam maliyeti 22,5 milyon TL’nin 10,4 milyon 

TL’sini Tesco Overseas karşılayacak. Böylelikle Migros’un ödediği bedel 12 milyon 

TL’dir ve tutarın Migros’un piyasa değerine oranı %0,2’dir. Haberi Migros açısından 

nötr olarak değerlendiriyoruz. SPK regulasyonuna göre ortaklıktan çıkarma hakkının 

kullanımı için 31 Aralık 2017’ye kadar geçerli olmak üzere ana ortağın %97 ve üstü oy 

hakkına (%3 halka açıklık oranı) sahip olması gerekiyor. Borsa kotundan çıkmak üzere 

başvuru ancak 2018’de mümkün olabilir. 

Tofaş (TUT, hedef fiyat: 28 TL) - Bugün 2. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bizim net 

kar beklentimiz 310 milyon TL iken, piyasa net kar beklentisi 270 milyon TL (2Ç16: 239 

milyon TL, 1Ç17: 262 milyon TL). 

TSKB - Bugün 2. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bizim net kar beklentimiz 151 milyon 

TL iken, piyasa net kar beklentisi 152 milyon TL (2Ç16: 117 milyon TL, 1Ç17: 141 

milyon TL). 

Turkcell – Bugün 2. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 542 

milyon TL (2Ç16: 416 milyon TL, 1Ç17: 459 milyon TL). 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gün içi dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,15 değer kazanarak 

107.206 seviyesinden kapattı. 

Dün Fed’in faiz kararı ve sonrasında global risk iştahının desteklendiği görüldü. FED’in 

bilanço küçültülmesine dair verdiği işaretin daha belirsiz olduğu algısının burada 

önemli rol oynadığını görüyoruz. Bunun olumlu yansımalarını Uzakdoğu Asya hisse 

senetleri piyasalarında ve GOÜ para birimlerinde görüyoruz. Bugün MB PPK faiz kararı 

yurtiçi tarafta en önemli haber olacak olup, TCMB faiz oranlarında herhangi bir 

değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Kararın piyasa etkisinin oldukça sınırlı kalacağını 

tahmin ediyoruz.  

Bugün yurtdışındaki olumlu havanın Borsa İstanbul’a da yansıyacağını ve güne alıcılı 

başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 107.527, 107.847 

ve 108.107 dirençlerini ve 106.947, 106.688 ve 106.367 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Fed, dünkü toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, bilanço küçültmesine "göreceli 

olarak yakın zamanda" başlayacağını işaret etti. Burada “göreceli olarak yakın” 

ifadesinin piyasalar tarafından kararsızlık olarak algılanması dolar endeksi aleyhinde 

bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. Ayrıca, Fed’in, ekonomi ivme kazansa da 

enflasyonun ısrarla hedeflenen seviyenin altında kaldığının sinyallerini vermesiyle 

birlikte dolar endeksi ve tahvil faizleri sert bir şekilde geriledi. Dün açıklanan FOMC 

bildirisinin bir önceki toplantı bildirisinden önemli bir farklılık göstermediği 

görüşündeyiz. Bununla birlikte, Fed’in aynı toplantıda hem bir faiz artırımı hem de bir 

bilanço küçültülmesi kararı ile karşımıza çıkmasını beklememekteyiz. Dolayısı ile Eylül 

ayında bilanço küçültülmesine başlanmasının uygun olacağı, ardından Aralık ayında 

da yılın son faiz artırımının gelebileceğini düşünüyoruz. Dünkü bildiri sonrasında dolar 

endeksindeki gerileme ile birlikte ise USDTRY paritesinin yeniden 3,52’li seviyelere 

indiğini görüyoruz. Bugün yurt içi piyasalarda TCMB PPK toplantısını takip ediyor 

olacağız. Toplantıda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.  Faiz oranlarında herhangi 

bir değişiklik olmaması durumunda da piyasa etkisinin “nötr” olmasını bekleriz. 

Burada özellikle PPK bildirisinin tonlaması yakından takip ediliyor olunacak. Ancak 

TCMB’nin enflasyon konusundaki temkinli tutumunu devam ettirmesini bekliyoruz. Bu 

yılın geri kalanında para politikasının nasıl ilerleyeceğine yönelik beklentimizi ifade 

edecek olursak: Olumlu baz yılı etkisinin Temmuz ayında da devam etmesini ve yıllık 

enflasyonun %10’un altına gerilemesini beklemekteyiz. Ancak, Ağustos itibariyle 

destekleyici etkisini yitirecek olan baz ile birlikte yıllık TÜFE’nin %11-11,5’e doğru 

yükselişe geçebileceğini düşünüyoruz. 2017 yıl sonu TÜFE beklentimizi %9,7’de 

tutuyoruz. TCMB’nin sıkı duruşunu Aralık ayına kadar devam ettirmesini bekliyoruz. 

1Ç18’de enflasyonda görülecek olumlu baz etkisi nedeniyle, bu yıl sonundan önce 

para politikasında bir gevşeme olabileceği görüşündeyiz. Bu sabah saatleri itibariyle 

3,52’li seviyelerdeki seyrini sürdürmekte olan kurda kısa vadede 3,52 seviyesinin 

altının hedef alınabileceği beklentimizi koruyoruz. Ancak 3,50 – 3,52 bandındaki 

hareketler kısa – orta vadeli alım fırsatı verecektir. Yeni bir yükseliş patikası 

oluşturmakta olan kurda kısa vadede 3,5760 – 3,60 seviyeleri arasında bir 

stabilizasyon görülebilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 3,5257 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,5296 seviyesi direnç, 3,5191 seviyesi ise destek konumunda. 3,5296 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5430, 3,5191 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5041. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte 1,17 seviyesi üzerine yerleşen EURUSD 

paritesi, kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki seyrini sürdürüyor. Fed, dün akşam 

saatlerinde açıklanan kararında, bilanço küçültmesine "göreceli olarak yakın 

zamanda" başlayacağını işaret etti. Burada “göreceli olarak yakın” ifadesinin piyasalar 

tarafından kararsızlık olarak algılanması dolar endeksi aleyhinde bir fiyatlamayı 

beraberinde getirdi. Ayrıca, Fed’in, ekonomi ivme kazansa da enflasyonun ısrarla 

hedeflenen seviyenin altında kaldığının sinyallerini vermesiyle birlikte dolar endeksi ve 

tahvil faizleri sert bir şekilde geriledi. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte 1,1770 

seviyesi üzerini test eden parite, 2015 yılı Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine 

çıkmış durumda. Paritede kısa vadede 1,15 seviyesi altında bir hareket görülmesi şu 

an için zor görünüyor. Aylık grafiğindeki uzun vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü 

kırmış olan EURUSD paritesinde, mevcut yükseliş hareketinin devam etmesi 

beklenebilir. Ancak, kısa vadede, kanal sınırına yaklaşılmış olması ve teknik 

göstergelerin aşırı alımı işaret ediyor olması ile birlikte bir düzeltme hareketi 

yaşanmasını bekliyoruz. Paritenin, kısa vadeli yükseliş kanalını üst sınırından (1,1750 – 

1,1770 bandı) yönünü aşağı çevirmesi ve kazançlarının bir kısmını geri vermesi 

beklenebilir. Bugün ABD’den gelecek olan Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verisi 

paritedeki kısa vadeli gidişat açısından önemli olacaktır. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1749 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1711 seviyesi destek, 1,1758 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1758 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1818, 1,1711 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1640. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Pazartesi günkü bültenimizde, dolar endeksindeki düşüş hareketinin bir süre daha 

devam etmesini beklediğimizi belirtmiş, bununla birlikte altın fiyatlarının kısa vadede 

1260 seviyesi üzerini hedefleyebileceğini ifade etmiştik. Fed, dünkü toplantısı sonrası 

yaptığı açıklamada, bilanço küçültmesine "göreceli olarak yakın zamanda" 

başlayacağını işaret etti. Burada “göreceli olarak yakın” ifadesinin piyasalar tarafından 

kararsızlık olarak algılanması dolar endeksi aleyhinde bir fiyatlamayı beraberinde 

getirdi. Ayrıca, Fed’in, ekonomi ivme kazansa da enflasyonun ısrarla hedeflenen 

seviyenin altında kaldığının sinyallerini vermesiyle birlikte dolar endeksi ve tahvil 

faizleri sert bir şekilde geriledi. Dolar endeksindeki sert düşüş hareketinin sürmesi ile 

birlikte 1260 seviyesi üzerine yükselen altın fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle güçlü 

görünümünü koruyor. Bu noktada altın fiyatlarının bugün içerisinde 1260 – 1265 

bandından görece sakin bir seyir izlemesi beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1262,79 seviyesinden 

işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1262 seviyesi destek, 1265,28 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1265,28 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1270, 1262 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1260. 

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 2,478 %0.0 %0.2 %2.4 %8.0 %10.7

DAX 12,305 %0.3 -%1.2 -%2.9 %4.2 %7.2

FTSE 7,452 %0.2 %0.3 %0.2 %3.7 %4.3

Nikkei 20,050 %0.1 -%0.4 -%0.8 %3.1 %5.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 107,206 %0.2 -%0.2 %7.6 %27.9 %37.2

Çin 3,248 %0.0 %0.1 %1.8 %2.8 %4.7

Hindistan 32,382 %0.9 %2.4 %5.5 %17.1 %22.7

Endonezya 5,800 %0.3 -%0.1 -%0.2 %9.5 %9.9

Rusya 1,933 %0.5 -%1.0 %2.9 -%14.7 -%13.4

Brezilya 65,011 -%1.0 -%0.3 %5.4 -%1.5 %7.9

Meksika 51,600 -%0.2 %1.0 %5.1 %8.8 %13.1

Güney Afrika 54,836 %0.6 %1.0 %6.6 %3.5 %8.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %1.8 -%1.9 -%3.0 -%9.7 -%31.6

EM VIX 14 -%3.9 -%0.2 -%1.5 -%18.8 -%36.6

MOVE 47 -%4.6 -%2.0 -%5.5 -%36.7 -%34.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5374 -%1.0 %0.4 %1.1 -%8.1 %0.4

Brezilya 3.138 -%1.1 -%0.3 -%4.8 -%1.1 -%3.4

Güney Afrika 12.9075 -%1.3 -%0.1 %0.4 -%3.4 -%6.1

Çin 6.754 %0.0 %0.0 -%1.3 -%1.9 -%2.8

Hindistan 64.3687 %0.0 %0.1 a.d. a.d. -%5.2

Endonezya 13336 %0.1 %0.1 a.d. %0.0 -%1.0

CDS *

Türkiye 184.6 -2.9 1.2 -2.5 -56.7 4.1

Brezilya 214.4 -2.3 -1.2 -19.9 -33.6 15.1

Güney Afrika 188.0 -3.6 -3.4 4.4 a.d. a.d.

Endonezya 111.8 -3.6 12.8 -11.9 -22.3 4.6

Rusya 164.3 -3.0 2.6 -3.6 -27.8 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.0 0.9 a.d. -0.7 -0.8

Brezilya %10.1 0.0 0.0 -0.6 -0.9 a.d.

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

Hindistan %6.4 0.0 0.0 a.d. a.d. -0.1

Endonezya %7.0 0.0 0.0 a.d. -0.7 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 -0.04 0.60 a.d. -0.77 -0.78

Brezilya %4.6 -0.07 -0.03 -0.12 -0.59 -0.91

Güney Afrika %4.7 0.00 0.08 0.07 -0.04 -0.22

Endonezya %3.7 0.00 0.00 a.d. -0.45 -0.61

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50.97 %1.5 %2.6 %11.2 -%9.4 -%10.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.75 %1.8 %3.5 %12.4 -%9.4 -%9.3

Altın - USD / oz 1249.4 -%0.2 %0.6 %0.2 %5.0 %8.5

Gümüş - USD / t oz. 16.415 -%0.5 %1.0 -%0.9 -%2.6 %2.7

Commodity Bureau Index 441.56 %0.2 -%0.7 %0.3 %2.1 %4.4

* 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. 

 


