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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün küresel risk iştahının göreceli olarak kuvvetli seyretmesine bağlı 

olarak da BİST-100 endeksi günü %0.53 değer artışı ile tamamladı. 

Tatil döneminde olmamıza bağlı olarak işlem hacmi 10 Temmuz’dan 

beri en düşük seviyede gerçekleşti. 

Bu sabah Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler ışığında küresel piyasalarda 

riskten kaçış olduğunu görüyoruz. Uzakdoğu Asya piyasalarında 

satıcılı mevcut olup, GOÜ para birimlerinin değer kaybettiğini ve 

ABD vadeli işlemlerinde satıcılı bir seyir olduğunu görüyoruz.  

Yurtdışındaki gelişmelere bağlı olarak bugün Borsa İstanbul’da düşük 

hacimli ve hafif satıcılı bir seyir olacağını bekliyoruz. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 110,603, 110,867 ve 111,203 dirençlerini ve 110,004, 

109,668 ve 109,405 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Maliye Bakanı Ağbal belirli sektörlerde Kurumlar Vergisi indirimi 

sinyalini yineledi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Albaraka Türk – 862.871 TL vergi cezası tebliğ edildi. 

▪ Halk Sigorta – Bugün %44,96124 oranında bedelsiz sermaye 

artışı gerçekleştirecek. 

▪ Vakif Finansal Kiralama – Bugün %25,287835 oranında bedelsiz 

sermaye artışı gerçekleştirecek. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

29 Ağustos  Temmuz Dış Ticaret İstatistikleri

5 Eylül          Ağustos TÜFE verileri

6 Eylül          Ağustos Reel Efektif Kur Endeksi

8 Eylül          Temmuz Sanayi Üretim Endeksi

11 Eylül        Ağustos Hazine Nakit Bütçe verileri

                      2Ç17 GSYİH Büyüme Oranı

                      Eylül TCMB Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 110,340 %0.5 %1.6

BIST-30 135,876 %0.6 %1.7

Banka 185,931 %0.4 %2.3

Sanayi 119,318 %0.3 %0.7

Hizmet 71,876 %0.9 %2.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.96 11.98

2 yıllık bono faizi 11.56 11.56 11.61

10 yıllık bono faizi 10.55 10.55 10.63

Kur

USD/TL 3.44 -%1.9 -%2.4

EUR/TL 4.11 -%0.4 -%0.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.78 -%1.1 -%1.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 241 233 230

Ortalama işlem hacmi * 1.32 1.66 1.78

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.4x 8.2x

PD/DD 1.10x 1.33x 1.19x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.95x 0.84x

FD/Satışlar 1.32x 1.52x 1.37x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %38.6 %14.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.8

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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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Maliye Bakanı Ağbal belirli sektörlerde Kurumlar Vergisi indirimi 

sinyalini yineledi  

Maliye Bakanı Ağbal, bütçe açığının yıl sonunda 60 milyar TL civarında 

gerçekleşmesinin beklendiğini söylerken kritik ve stratejik sektörlerde kurumlar vergisi 

indirimi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Enerji, savunma-güvenlik, sağlık sektörünün 

yanı sıra yüksek teknoloji seviyesinde üretim yapan şirketlerin kurumlar vergisi 

indirimine konu olabileceği belirtti.  

• Türkiye’de kurumlar vergisi %20 seviyesinde ve söz konusu sektörlerdeki 

indirimin 1-2 puan kadar olabileceği konuşuluyor.  

• Ağbal ayrıca gelir vergisi reformu hakkında da yorum yaparken, söz konusu 

reform ile beraber ücretliler üzerindeki emel yaklaşımın beyanname veren 

mükellef sayısının artırılması olduğunu söyledi. Ücretliler üzerinde vergi 

gelirlerini artırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını vurgulayan Ağbal, muafiyet 

ve istisnaların daraltılmasına yönelik çalışma yaptıklarını kaydetti. 

• Buna ek olarak Ağbal yılın son üç ayında vergi borcu yapılandırılması ile 

beraber toplam 9 milyar TL tahsilat yapılacağını ve bütçe açığının GSYİH’ya 

oranının yılın sonunda %1,9-2 civarında olacağını belirti. Ağbal ayrıca gelecek 

yıllarda söz konusu oranının kademeli olarak düşeceğini de işaret etti. 

• Kurum beklentimiz bütçe açığının GSYİH oranının yılsonunda %2,3 olması, 

gelecek yıl ise %1,8’e düşmesi çerçevesinde şekilleniyor.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Albaraka Türk - Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlığı tarafından 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin bireysel tüketici finansmanı 

kullandırılan müşteriler için yapılan KKDF incelemesine yönelik olarak, toplam 480.112 

TL KKDF Kesintisi ve 346.759 TL Cezai Faiz olmak üzere toplam 826.871 TL tahakkuk 

ettirilmiştir. 

Halk Sigorta – Bugün %44.96124 oranında bedelsiz sermaye artışı gerçekleştirecek. 

Vakif Finansal Kiralama – Bugün %25.287835 oranında bedelsiz sermaye artışı 

gerçekleştirecek. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün küresel risk iştahının göreceli olarak kuvvetli seyretmesine bağlı olarak da BİST-

100 endeksi günü %0.53 değer artışı ile tamamladı. Tatil döneminde olmamıza bağlı 

olarak işlem hacmi 10 Temmuz’dan beri en düşük seviyede gerçekleşti. 

Bu sabah Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler ışığında küresel piyasalarda riskten kaçış 

olduğunu görüyoruz. Uzakdoğu Asya piyasalarında satıcılı mevcut olup, GOÜ para 

birimlerinin değer kaybettiğini ve ABD vadeli işlemlerinde satıcılı bir seyir olduğunu 

görüyoruz.  

Yurtdışındaki gelişmelere bağlı olarak bugün Borsa İstanbul’da düşük hacimli ve hafif 

satıcılı bir seyir olacağını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 110,603, 

110,867 ve 111,203 dirençlerini ve 110,004, 109,668 ve 109,405 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Jeopolitik risklerin yeniden canlanması ile birlikte küresel risk iştahının gerilediğini ve 

riskli varlıların satış baskısına maruz kaldığını görüyoruz. Kuzey Kore, bu sabah 

saatlerinde Japonya üzerinden fırlattığı balistik füzeyle Japonya’yı ayaklandırdı ve 

küresel piyasalardaki risk iştahı yeniden düşüşe geçti. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 

Japon halkını korumak için en büyük çabayı sarf ettiklerini söylerken, hükümet füzenin 

menzili içinde kalan bölgelerde yaşayanlardan önlem almalarını istedi. Füze 

denemesini ölçüyü aşan bir eylem olarak niteleyen Abe, "Bu zamana kadar 

karşılaşmamız olduğumuz, ciddi ve vahim tehdit, bölgesel barış ve güvenliği ciddi 

şekilde zedeliyor" dedi. Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden fırlattığı balistik füze 

hamlesinin ardından gelişmekte olan ülke para birimleri sert bir şekilde değer 

kaybetti. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde satıcılı bir 

seyir söz konusuyken, Türk lirasının Güney Kore wonu, Güney Afrika randı ve Meksika 

pezosunun ardından en kötü performans sergileyen dördüncü para birimi olduğu 

görülüyor. Bu sabah saatleri itibariyle 3,45 seviyesinin hemen üzerinde hareket eden 

USDTRY paritesinin 3,45 seviyesi üzerinde tutunma çabasının sürmesini 

beklemekteyiz. Paritenin bugün içerisinde 3,45 – 3,48 seviyeleri arasında hareket 

etmesini bekliyoruz. Kurdaki zayıf seyrin sürmesi ile birlikte piyasadaki “düşüş” 

beklentileri artmış olsa da, 3,50 seviyesi altındaki seyrin kalıcı olmayacağına yönelik 

görüşümüzü halen daha korumaktayız. Kurda 3,50 seviyesi altının kalıcı olmayacağını 

düşünmemizle birlikte, mevcut seviyelerin alım fırsatı vermesini beklemekteyiz. 

Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,4552 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,4588 seviyesi direnç, 3,45 

seviyesi ise destek konumunda. 3,4588 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 

bir sonraki direnç seviyemiz 3,4677, 3,45 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 

ise bir sonraki destek seviyemiz 3,4378. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki zayıf seyrin Kuzey Kore’nin bu sabah saatlerinde Japonya 

üzerinden fırlattığı balistik füzenin ABD – Kuzey Kore arasındaki gerginliği 

tırmandırmış olması ile birlikte dolar endeksinin güçsüz seyrini devam ettirdiğini 

görüyoruz. Dolardaki zayıflamanın sürüyor olması ile birlikte EURUSD paritesinin 1,19 

seviyesi üzerindeki seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. EURUSD paritesindeki kısa vadeli 

gidişat açısından 1,20 seviyesi civarındaki hareketin önemli olduğunu düşünüyoruz.  

Önemli bir psikolojik direnç olan 1,20 seviyesinin aşılamaması durumunda kısa vadeli 

teknik düzeltme hareketleri görebiliriz. Teknik göstergelerin de aşırı alımı işaret ettiği 

EURUSD paritesinde 1,20 seviyesi civarındaki hareketleri izliyor olacağız. Yarın 

ABD’den gelecek olan 2Ç17 GSYİH Büyüme Oranı ve Perşembe günü açıklanacak olan 

Çekirdek PCE verileri önemli olacak. Cuma günkü ABD istihdam veri setinde ise 

Ortalama Saatlik Kazançlar verisini yakından takip ediyor olacağız. Paritedeki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1973 seviyesinden 

işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1960 seviyesi destek, 1,20 seviyesi ise 

direnç konumunda. Paritede 1,20 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1,2050, 1,1960 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 

ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1913. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, ABD – Kuzey Kore arasında tırmanmakta olan gerginliğin 

bu hafta içerisinde de piyasalarda etkili olabileceğini belirtmiş ve bu durumun altın 

fiyatlarının 1300 seviyesi ve üzerini hedef almasına neden olabileceğini ifade etmiştik. 

Kuzey Kore’nin dün Japonya üzerinden fırlattığı balistik füze küresel jeopolitik risklerin 

yeniden tırmanışa geçmesine neden oldu. Kuzey Kore’nin bu sabah saatlerinde 

Japonya üzerinden balistik füze fırlatmasının ardından gelişmekte olan ülke para 

birimleri sert bir şekilde değer kaybederken, altın ve yen gibi güvenli limanların sert 

bir şekilde yükseldiğini gördük. Haber sonrası 1324 seviyesi üzerini test eden altın 

fiyatları, bu sabah saatlerinde 1315 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bu noktada, 

teknik göstergelerin aşırı alımı işaret ettiği altında, 1300 seviyesi üzerindeki hareketin 

kalıcı olamaması durumunda, mevcut seviyelerinden bir kar realizasyonu hareketinin 

gelebileceğini düşünüyoruz. Dolayısı ile yatırımcılarımıza 1300 seviyesini takip 

etmelerini öneriyoruz. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1316,46 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1314,34 seviyesi destek, 1320,78 seviyesi ise direnç konumunda. 1320,78 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1326,14, 1314,34 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1310. 

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 %0.0 %0.7 -%1.1 %3.4 %9.2

DAX 12,123 -%0.4 %0.5 -%0.3 %2.4 %5.6

FTSE 7,401 -%0.1 %1.1 %0.4 %1.9 %3.6

Nikkei 19,450 -%0.6 -%0.2 -%3.1 %1.2 %1.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 110,340 %0.5 %1.6 %2.5 %26.1 %41.2

Çin 3,363 %0.1 %2.3 %3.4 %3.8 %8.4

Hindistan 31,751 -%0.7 %0.8 -%2.5 %9.6 %18.4

Endonezya 5,903 -%0.6 -%0.2 %0.6 %8.9 %10.7

Rusya 1,987 %0.4 %2.6 %3.7 -%2.4 -%11.0

Brezilya 71,017 -%0.1 %3.5 %8.4 %6.5 %17.9

Meksika 51,267 -%0.2 %0.0 %0.1 %9.4 %12.3

Güney Afrika 56,556 -%0.2 %2.0 %3.0 %10.6 %11.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %0.4 -%14.2 %10.0 -%12.4 -%19.4

EM VIX 17 %2.6 -%7.7 %15.4 -%9.7 -%24.5

MOVE 49 -%3.4 -%6.1 %0.7 -%31.5 -%31.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4438 %0.1 -%1.5 -%2.4 -%5.6 -%2.3

Brezilya 3.1672 %0.3 %0.1 %1.1 a.d. -%2.5

Güney Afrika 13.0336 %0.1 -%1.1 %0.1 -%0.7 -%5.1

Çin 6.6144 -%0.5 -%0.8 -%1.8 -%3.7 -%4.8

Hindistan 63.915 a.d. -%0.3 -%0.4 -%4.2 -%5.9

Endonezya 13340 %0.0 -%0.1 %0.1 %0.0 -%1.0

CDS *

Türkiye 171.0 -0.5 -6.5 -4.8 -44.2 -32.4

Brezilya 199.6 2.6 -5.1 -12.4 15.6 -23.1

Güney Afrika 175.1 -2.5 -4.3 -9.7 -4.9 a.d.

Endonezya 102.6 -2.6 -5.8 -0.8 -4.8 -12.6

Rusya 146.0 0.6 -4.2 -13.8 -19.8 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 -0.1 0.8 -0.1 -0.3 -0.8

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

Güney Afrika %8.6 0.0 0.1 0.0 -0.2 -0.3

Hindistan %6.6 a.d. 0.1 0.1 -0.3 0.1

Endonezya %6.8 0.0 -0.1 -0.2 -0.8 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.9 0.01 0.40 -0.16 -0.81 -0.98

Brezilya %4.5 0.01 -0.08 -0.13 -0.36 -1.00

Güney Afrika %4.5 0.00 -0.05 -0.10 0.06 -0.38

Endonezya %3.5 -0.01 -0.04 -0.16 -0.33 -0.81

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.89 -%1.0 %0.4 -%1.2 -%6.7 -%8.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 46.57 -%2.7 -%1.7 -%6.3 -%13.8 -%13.3

Altın - USD / oz 1309.7 %1.3 %1.5 %3.3 %4.5 %13.7

Gümüş - USD / t oz. 17.441 %2.3 %2.5 %4.5 -%5.3 %9.1

Commodity Bureau Index 435.64 %0.1 -%0.3 -%1.6 %0.7 %3.0

* 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. 

 


