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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Türk lirasındaki değer kaybına paralel olarak Borsa İstanbul’da 

da genele yayılan satışların yaşandığını ve BİST-100 endeksinin 

%0,56 değer kaybettiğini gözlemledik.  

Bugün yurtiçinde haber ve veri akışı olarak zayıf bir gün olacak olup, 

yatırımcıların ana odak noktasının ABD’den gelecek olan 4. çeyrek 

büyüme verileri olacaktır. Buna ek olarak, ABD Başkanı Trump’ın TSİ 

ile yarın sabah yapacağı konuşma öncesinde bazı yatırımcıların 

piyasadaki pozisyonları azaltabileceğini ve bunun da kar 

realizasyonlarına neden olabileceğini düşünüyoruz. 

Bugün hisse senedi piyasasında satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 88.306, 88.847 ve 89.148 

dirençlerini ve 87.465, 87.165 ve 86.624 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Akbank - Yönetim Kurulu, 30 Mart’ta hisse başına 0,225TL brüt 

temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 Çimsa - Yönetim Kurulu, 29 Mart’ta hisse başına 1,42TL brüt 

temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 Doğuş Otomotiv – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Emlak Konut – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Torunlar GYO – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Tüpraş – Yönetim Kurulu, 4 Nisan’da hisse başına 6,218TL brüt 

temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

28 Şubat - Aralık Konut Fiyat Endeksi 

                  Ocak Dış Ticaret Verileri

                  Ocak Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri

                  Mart-Mayıs Hazine Borçlanma takvimi

1 Mart - Şubat PMI verileri

              TİM Şubat ihracat rakamları

              İTO enflasyon verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 87,765 -%0.6 -%0.9

BIST-30 107,730 -%0.6 -%1.0

Banka 149,044 -%0.5 -%1.4

Sanayi 93,821 -%0.5 -%0.4

Hizmet 55,090 -%1.0 -%1.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 10.39 10.39 10.39

2 yıllık bono faizi 11.07 11.07 11.25

10 yıllık bono faizi 10.80 10.80 10.84

Kur

USD/TL 3.59 -%0.9 -%7.5

EUR/TL 3.80 -%1.3 -%8.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.69 -%1.1 -%7.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 185 185 164

Ortalama işlem hacmi * 1.04 1.16 1.35

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.1x 8.8x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.09x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.79x 0.71x

FD/FAVÖK 8.1x 7.5x 6.7x

Kar büyümesi %15.3 %16.0 %17.2

Özsermaye karlılığı %12.9 %12.9 %13.5

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.8

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 

Akbank – Yönetim Kurulu, 30 Mart’ta hisse başına 0,225TL brüt temettü dağıtmayı 

teklif edecek. Temettü verimi %2,6’dır. 

Çimsa – Yönetim Kurulu, 29 Mart’ta hisse başına 1,42TL brüt temettü dağıtmayı teklif 

edecek. Temettü verimi %8,4’dür. 

Doğuş Otomotiv – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım net kar 

tahmini 37 milyon TL, piyasa net kar beklentisi 43 milyon TL’dir. 4. çeyrekte toplam satış 

hacmi %28 arttı ve 55 bin adet olarak gerçekleşti. ÖTV artışından sonra devam eden 

indirimler dolayısıyla, net satışlarda yıllık bazda %25’lik artış bekliyoruz.  

Emlak Konut GYO – 4. çeyrekte 236 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 293 

milyon TL seviyesindeydi. Net satışlar 394 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilerin 

%18 gerisinde kaldı. FAVÖK 239 milyon TL olurken, piyasa beklentisi olan 259 milyon 

TL’nin hafif gerisinde kaldı. %61’lik FAVÖK marjı çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %9 ve 

%18 iyileşme gösterdi. 

Dünkü kapanış fiyatı baz alındığında Emlak Konut GYO %40 Net Aktif Değer iskontosu 

ile işlem görüyor. Şirket geçtiğimiz bir yılda ortalama %41 iskonto ile işlem görmüştü. 

Torunlar GYO – 4. çeyrekte 857 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 419 milyon 

TL seviyesindeydi. Şirket, yatırım portföyünde bulunan gayrimenkullerin yeniden 

değerlendirilmesi sonucu 1,2 milyar TL gelir kaydetti. Net satışlar, yıllık bazda %50 

düşüş kaydetti ve 151 milyon TL olarak gerçekleşti. Kira gelirleri %8 yükselirken, 

gayrimenkul satışları sert şekilde düştü. 

Net borç 9A16’daki 2,1 milyar TL seviyesinden 2,5 milyar TL’ye yükseldi. Bu rakam 0,42 

net borç/özkaynak oranını işaret ediyor. 

Dünkü kapanış fiyatı baz alındığında Torunlar GYO %61 Net Aktif Değer iskontosu ile 

işlem görüyor. Şirket geçtiğimiz bir yılda ortalama %55 iskonto ile işlem görmüştü. 

Tüpraş - Yönetim Kurulu, 4 Nisan’da hisse başına 6,218TL brüt temettü dağıtmayı teklif 

edecek. Temettü verimi %7,4’dür. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Türk lirasındaki değer kaybına paralel olarak Borsa İstanbul’da da genele 

yayılan satışların yaşandığını ve BİST-100 endeksinin %0,56 değer kaybettiğini 

gözlemledik.  

Bugün yurtiçinde haber ve veri akışı olarak zayıf bir gün olacak olup, yatırımcıların 

ana odak noktasının ABD’den gelecek olan 4. çeyrek büyüme verileri olacaktır. 

Buna ek olarak, ABD Başkanı Trump’ın TSİ ile yarın sabah yapacağı konuşma 

öncesinde bazı yatırımcıların piyasadaki pozisyonları azaltabileceğini ve bunun da 

kar realizasyonlarına neden olabileceğini düşünüyoruz. 

Bugün hisse senedi piyasasında satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 88.306, 88.847 ve 89.148 dirençlerini ve 87.465, 87.165 ve 

86.624 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

USDTRY paritesi, sabah bültenlerimizde öngördüğümüz üzere, 3,55 – 3,60 bandından 

toparlanarak 3,61 seviyesine doğru yükselişe geçti ve kayıplarının bir kısmını telafi etti. 

Kurdaki bu yükseliş hareketinin temelinde ise gelişmekte olan ülke para birimlerindeki 

zayıf görünüm yer alıyor. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para 

birimlerinin satıcılı seyrini sürdürdüğü, Türk lirasının da %1,09’luk kayıpla dolar 

karşısında en fazla değer kaybeden üçüncü para birimi olduğu görülüyor. TL’deki geri 

çekilme ile birlikte sert bir yükseliş kaydeden kur, bu sabah saatleri itibariyle 3,60 

seviyesi üzerindeki seyrini skoruyor. Kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran 

USDTRY paritesinde, teknik göstergelerin yükseliş hareketinin devamını işaret ettiğini 

görüyoruz. Dolayısı ile kurda mevcut yükseliş çabasının devam edebileceğini 

düşünmekteyiz. Bugün ABD cephesinde 4Ç16 GSYİH verisi ve Başkan Donald Trump’ın 

Kongre’de yapacağı konuşma ön plana çıkıyor. Kurdaki kısa vadeli gidişat açısından 

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu gece saat 05:00 sularında Kongre’de 

gerçekleştireceği konuşma oldukça önemli olacak. Beyaz Saray yetkilileri, Başkan 

Donald Trump'ın Kongre'de yapacağı konuşmada dış politika ve güvenlikten 

bahsedeceğini belirtti. Trump’ın konuşmasında vergi reformlarına ve reform paketinin 

açıklanacağı tarihe yönelik ipuçları aranacak. Hatırlayacağımız üzere ABD Hazine Bakanı 

Mnuchin, geçtiğimiz haftaki açıklamasında vergi reformunu Ağustos ayına kadar 

tamamlamayı umduklarını belirtmişti. Trump’ın Kongre’de yapacağı konuşmasında 

vergi reformunun açıklanacağı zamana yönelik net konuşması ya da reform paketi ile 

ilgili sert açıklamalarda bulunması dolar endeksini güçlendirebilir ve kurdaki yükselişi 

hızlandırabilir. Trump’tan gelecek olan açıklamaları yakından takip ediyor olacağız. Bu 

sabah saatlerinde 3,6065 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,5928 seviyesi 

destek, 3,6185 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 3,5928 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 3,5606, 3,6185 direncinin yukarı yönlü 

kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,6490 olarak karşımıza çıkıyor. 

Kurdaki kısa vadeli düşüş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinin 1,0565 seviyesi üzerinde tutunabilmesi 

durumunda 1,06 seviyesine doğru yükselişe geçmesini beklediğimizi belirtmiştik. 

Öngördüğümüz yükselişi gerçekleştiren ve dün gün içerisinde 1,0630 seviyesine kadar 

yükselen EURUSD paritesi, beklediğimiz hareketi gerçekleştirdi. ABD Çekirdek Dayanıklı 

Mal Siparişleri verisinin beklentilerin altında bir performans sergilemesi nedeniyle 

yükselişe geçen EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibariyle kısa vadeli düşüş kanalının 

üst sınırında hareket ediyor. Bu noktada, kısa vade teknik göstergelerin zayıf fiyat 

hareketlerini işaret ettiği EURUSD paritesinin, kanalı yukarı yönlü kırmakta 

zorlanabileceğini ve mevcut seviyelerden kazançlarını geri verebileceğini düşünüyoruz. 

Paritedeki yükseliş çabalarının uzun soluklu olamayacağı ve yükselişlerin satış fırsatı 

olarak sınırlı kalabileceği görüşümüzü halen daha korumaktayız.  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 1,0591 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 

Kısa vadeli yükseliş kanalının sınırında tutunması ile birlikte beklediğimiz sert hareketi 

gerçekleştiren altın fiyatları, 1250 seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Dün 

akşam saatlerinde, Trump’ın bugün Kongre’de gerçekleştireceği konuşmada ekonomik 

teşvik planı konusunda ayrıntı vereceğine ilişkin beklentilerin etkisi ile birlikte 

piyasadaki risk iştahının ani bir şekilde arttığını ve altın ve yeninin sert satış baskılarına 

maruz kaldığını gördük. Ancak güvenli liman talebindeki bu ani düşüşün, Trump’ın 

gerçekleştireceği konuşmanın piyasa yarattığı endişeli hava nedeniyle, bugün içerisinde 

telafi edileceğini düşünüyoruz. VIX endeksinin yükselişe geçerek 12 seviyesinin üzerine 

çıkmış olması da piyasadaki stresin artığını işaret ediyor. Dolayısı ile altın fiyatlarının 

sabah saatleri içerisinde yükseliş çabaları sergileyebileceğini düşünmekteyiz. ANCAK, 

altındaki gün içi gidişat açısından bugün ABD’de açıklanacak olan 4Ç16 GSYİH verisi ve 

Başkan Donald Trump’ın Kongre’de yapacağı konuşma belirleyici olacak. ABD büyüme 

verisinin iyi bir performansa işaret etmesi ve Trump’ın teşvik planı konusunda net 

açıklamalarda bulunması durumunda altın fiyatları üzerinde sert satış baskısı 

yaşandığını görebiliriz. Dolayısı ile bugünkü gelişmelerin yakından takip edilmesi 

gerekiyor. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1253,82 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1250 

seviyesi destek, 1255 seviyesi ise direnç konumunda. 1255 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1260, 1250 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1245. 

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 2,370 %0.1 %0.8 %4.0 %9.2 %5.8

DAX 11,823 %0.2 %0.0 %2.5 %11.6 %3.0

FTSE 7,253 %0.1 -%0.6 %2.2 %7.0 %1.5

Nikkei 19,107 %0.7 -%0.7 %1.0 %13.9 %0.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 87,765 -%0.6 -%0.9 %1.7 %15.5 %12.3

Çin 3,229 %0.1 -%0.6 %2.3 %4.8 %4.2

Hindistan 28,813 -%0.3 %1.2 %4.2 %1.3 %8.2

Endonezya 5,383 %0.3 %1.1 %2.0 %0.2 %1.9

Rusya 2,056 -%1.8 -%3.4 -%7.3 %4.3 -%7.9

Brezilya 66,662 -%1.2 -%1.6 %1.0 %15.5 %10.7

Meksika 47,349 %0.6 %0.6 %0.7 -%0.4 %3.7

Güney Afrika 51,497 -%0.2 -%2.0 -%2.4 -%2.3 %1.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %5.4 a.d. %14.3 -%6.6 -%33.6

EM VIX 18 %1.0 a.d. %5.8 -%12.0 -%22.7

MOVE 71 %1.5 a.d. -%1.8 %3.3 %4.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6087 %0.0 -%0.4 -%6.8 %22.3 %23.8

Brezilya 3.1097 %1.5 %0.3 -%1.9 -%3.6 -%21.6

Güney Afrika 13.0096 %0.4 -%0.3 -%3.4 -%9.7 -%15.9

Çin 6.8708 %0.0 -%0.1 a.d. %2.8 %5.8

Hindistan 66.7075 a.d. -%0.3 -%2.0 -%0.7 %0.8

Endonezya 13343 %0.1 -%0.1 -%0.1 %0.6 -%3.2

CDS *

Türkiye 237.2 -0.5 -3.9 -30.9 54.2 24.0

Brezilya 218.3 -4.7 -8.4 -17.5 44.6 -41.1

Güney Afrika 189.4 -3.7 -2.4 -13.4 a.d. 20.3

Endonezya 127.9 1.7 -9.5 -13.0 30.2 2.4

Rusya 168.5 -3.6 -6.8 1.6 a.d. 15.5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 0.0 1.0 -0.5 0.9 0.1

Brezilya %10.2 0.1 -0.2 -0.6 -1.8 -6.3

Güney Afrika %8.7 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -1.1

Hindistan %6.9 a.d. 0.0 0.5 -0.2 -0.9

Endonezya %7.5 0.0 0.0 -0.1 0.4 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.01 1.15 -0.17 1.29 0.58

Brezilya %4.8 0.06 a.d. -0.23 0.42 -2.37

Güney Afrika %4.4 -0.02 -0.07 -0.28 0.38 -1.10

Endonezya %3.8 -0.03 a.d. -0.32 0.53 -0.92

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.93 -%0.1 -%0.4 %0.7 %13.5 %50.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 54.05 %0.1 a.d. %1.7 %15.0 %45.9

Altın - USD / oz 1258.8 %0.2 a.d. %5.9 -%4.8 %18.7

Gümüş - USD / t oz. 18.354 %0.1 a.d. %7.1 -%2.2 %33.0

Commodity Bureau Index 431.02 -%0.2 a.d. -%0.4 %6.3 %15.0

* 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. 

 


