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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün beklentilerimiz dahilinde hareket eden BİST-100 endeksi günü 

%0,54 değer kazancı ile 90.182 seviyesinden kapattı. Gün içinde 

banka endeksi diğer endekslerden pozitif olarak ayrıştı. 

Bugün yurtiçinde herhangi bir veri akışı olmazken, öğleden sonra ve 

akşam ABD’de Fed Başkan Yardımcılarının konuşmaları yatırımcıları 

tarafından yakından takip edilecek hususlar olacaktır. Dün başlayan 

küresel risk iştahındaki iyileşmenin bu sabah da devam ettiğini 

görüyoruz. GOÜ hisse senetleri piyasalarında yatay bir seyir söz 

konusu iken, GOÜ para birimleri Dolar endeksinin güçlenmesi ile 

ABD doları karşısında değer kaybettikleri görüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 90.398, 90.614 ve 90.890 dirençlerini ve 

89.420, 88.650 ve 87.370 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Alarko Holding – “Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı 

İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesinde en iyi 

teklifi verdi. 

 Çimsa - Bugün pay başına brüt 1,42 TL nakit temettü ödemesi 

gerçekleştirecek. 

 Bizim Toptan – 2016 yılı karından kar payı ödenmemesine karar 

verdi. 

 Halkbank - Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ABD’de gözaltına alındı. 

 Tekfen Holding - Bugün pay başına brüt 0,30688 TL nakit 

temettü ödemesi gerçekleştirecek. 

 Perakende sektörü - Türkiye Perakendeciler Federasyonu 

Başkanı Altunbilek bir röportajda marketlerde kullanılan ücretsiz 

plastik torbaların 2018 Ocak’tan itibaren yasaklanacağı ve bir 

ücret karşılığı verilebileceğini belirtti. 

 Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: 

Akbank, Akçansa 

 

 

  

Piyasa gündemi ve veri takvimi

30 Mart - TCMB haftalık para ve banaka istatistikleri

                TCMB haftalık net yabancı portföy akımları

31 Mart - 4Ç16 GSYİH verileri

                Şubat Dış ticaret istatistikleri

3 Nisan - Mart Enflasyon verileri

                Mart PMI verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 90,182 %0.5 -%0.5

BIST-30 110,688 %0.6 -%0.5

Banka 153,495 %1.2 %0.8

Sanayi 95,811 %0.1 -%1.3

Hizmet 57,707 %0.1 %0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.33 11.33 11.30

2 yıllık bono faizi 11.42 11.56 11.52

10 yıllık bono faizi 10.94 10.87 10.82

Kur

USD/TL 3.62 %0.2 %0.3

EUR/TL 3.93 %0.8 %2.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.77 %0.5 %1.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 189 189 183

Ortalama işlem hacmi * 1.10 1.17 1.20

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.0x 7.7x

PD/DD 1.12x 1.14x 1.03x

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

FD/FAVÖK 7.9x 7.4x 6.6x

Kar büyümesi %13.5 %18.3 %17.4

Özsermaye karlılığı %13.0 %13.2 %13.7

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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Şirket ve Sektör Haberleri 

Alarko Holding - İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Avrupa Yakası Raylı Sistem 

Müdürlüğü'nün açmış olduğu "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, 

Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif 

veren şirket oldu. Söz konusu işe ilişkin teklif bedeli KDV hariç 1.292 milyon TL. 23 Ocak 

2017 itibariyle Şirket’in birikmiş işler tutarı 434 milyon dolar seviyesindeydi. 

Çimsa - Bugün pay başına brüt 1,48 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. 

Temettü verimi %8,5. 

Bizim Toptan – 12,03-12,06 TL fiyat aralığından 15 bin adet pay geri alımı 

gerçekleştirdi. Geri alınan pay miktarı, ödenmiş sermayenin %0,783’üne ulaştı. 

Halkbank - Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 28 

Mart 2017'de görev için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı ve 

ilk duruşması yapıldıktan sonra İddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verildi. 

Tekfen Holding - Bugün pay başına brüt 0,30688 TL nakit temettü ödemesi 

gerçekleştirecek. Temettü verimi %3,6. 

Perakende sektörü - Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Altunbilek bir 

röportajda marketlerde kullanılan ücretsiz plastik torbaların 2018 Ocak’tan itibaren 

yasaklanacağı ve bir ücret karşılığı verilebileceğini belirtirken 23 Mart’ta yayınlanan Atık 

Yönetmeliği’ne vurgu yaptı. Şirketlerle konuştuğumuzda bu kararın henüz 

kesinleşmediğini ve tam etkisini anlamak için erken olduğunu belirttiler. BIM, plastik 

torba maliyetinin satışlara oranının %0,5 seviyesinde olduğunu belirtti. Haberin 

etkisinin perakende şirketleri açısından nötr olduğunu düşünüyoruz. 

Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: Akbank ve Akçansa. 

Temettü verimleri sırasıyla %2,5 ve %9,0. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün beklentilerimiz dahilinde hareket eden BİST-100 endeksi günü %0,54 değer 

kazancı ile 90.182 seviyesinden kapattı. Gün içinde banka endeksi diğer 

endekslerden pozitif olarak ayrıştı. 

Bugün yurtiçinde herhangi bir veri akışı olmazken, öğleden sonra ve akşam ABD’de 

Fed Başkan Yardımcılarının konuşmaları yatırımcıları tarafından yakından takip 

edilecek hususlar olacaktır. Dün başlayan küresel risk iştahındaki iyileşmenin bu 

sabah da devam ettiğini görüyoruz. GOÜ hisse senetleri piyasalarında yatay bir 

seyir söz konusu iken, GOÜ para birimleri Dolar endeksinin güçlenmesi ile ABD 

doları karşısında değer kaybettikleri görüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 90.398, 90.614 ve 90.890 dirençlerini ve 89.420, 88.650 ve 87.370 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, 3,6120 seviyesi etrafında hareket eden kurda gün içerisinde 

3,62 seviyesi üzerine doğru sert bir yükseliş hareketinin daha yaşanabileceğini belirtmiş, 

kurun 20 haftalık hareketli ortalamasına denk gelen 3,6160 seviyesi üzerinde tutunması 

durumunda 3,67 seviyesinin kısa vadeli hedef haline gelebileceğini ifade etmiştik. 

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın, Maliye Bakanı Pravin Gordhan’ı İngiltere 

ziyaretine çıktığı sırada ülkeye geri çağırmasını ve ziyaretleri iptal etmesini istemesi, 

piyasalarda bir kabine değişikliği olarak algılandı ve rand sert satış baskılarına maruz 

kaldı. Randdaki düşüş tüm gelişmekte olan ülke para birimlerini negatif etkiledi ve 

USDTRY paritesi dün sabah saatlerinde randdaki geri çekilmenin etkisi ile birlikte 3,63 

seviyesi üzerini test etti. Akşam saatlerinde ise New York Güney Bölge Savcılığı’nın 

Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın iş adamı Sarraf 

davası kapsamında New York'ta tutuklandığını duyurması ile birlikte TL üzerindeki satış 

baskısı arttı ve USDTRY paritesi 3,66 seviyesi üzerine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki 

yükselişin gelişmekte olan ülke (GOÜ) piyasaları açısından olumlu bir atmosfer 

oluşturmasına rağmen, Güney Afrika’dan gelen haberlerin GOÜ piyasalarında yönelik 

risk iştahını azaltması ve Halk Bankası Genel Müdür Yardımcılarından Hakan Atilla’nın 

tutuklanma haberi kur üzerinde baskı yarattı. Bu sabah saatleri itibariyle görece güçlü 

seyrini sürdürmekte olan kurda, 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde (3,6160) 

tutunulması ile birlikte 3,67 seviyesinin hedef haline geldiği görülüyor. Kurun kısa 

vadede yükseliş eğilimini sürdürmesi ve 3,67 seviyesi üzerini test etmesi beklenebilir. 

Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6567 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,6645 seviyesi direnç, 3,6545 

seviyesi ise destek konumunda. 3,6645 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,6720, 3,6545 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 3,6409. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alımı işaret ettiği 

EURUSD paritesinde 1,09 seviyesi altındaki seyrin devam etmesini ve paritenin 

kazançlarının bir kısmını geriş vererek satıcılı bir seyri izlemesini beklediğimizi ifade 

etmiştik. Almanya ve Fransa seçimlerine yönelik açıklanan anketlerin Merkel’in 

güçlendiğini, Le Pen’in ise ikinci turda seçilemeyebileceğini belirtmesi sonrası 

değerlenen euro, dünden bu yana kazançlarını geri vermeye başladı. Geçtiğimiz yılın 

Nisan ayından bu yana sürdürmekte oluğu yükseliş kanalının sınırına kadar geri çekilen 

dolar endeksi ise kanal sınırında tutunarak 99,70 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. 

Dolar endeksinin 98 seviyesi altına inmesini beklemediğimizi bu noktada belirtelim. 

ABD Mart ayı Conference Board Tüketici Güveni verisinin son 16 yılın zirvesine çıkarak 

125,6 olarak gerçekleşmesi dolar endeksindeki yükselişte etkili oldu. Dolar 

endeksindeki yükseliş ve euronun kazançlarını geri vermesi ile birlikte sert satış 

baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi, kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış 

durumda. Kısa vadeli teknik göstergelerin düşüş hareketlerini işaret ettiği EURUSD 

paritesinde, mevcut satıcılı seyrin bugün içerisinde de devam etmesi ve paritenin 

günlük grafikteki Parabolic SAR sınırına denk gelen 1,0780 seviyesine doğru geri 

çekilmeye devam etmesi beklenebilir. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0806 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,0786 seviyesi destek, 1,0818 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,0818 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0856, 

1,0786 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,0765. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Küresel piyasalarda ABD’de sağlık yasası oylamasının geri çekilmesi sonrasında oluşan 

güvenli liman talebinin azaldığı görülüyor. Küresel risk iştahının yeniden artmaya 

başlaması ile birlikte küresel hisse sentleri ralli yaparken, VIX endeksi ve altın fiyatları 

sert satış baskılarına maruz kaldı. Hafta içerisinde 15 seviyesinin üzerini test eden VIX, 

11,34 seviyesine kadar geri çekilerek Kasım ayından bu yana en sert düşüşünü kaydetti. 

Tüm bunların yanında, dolar endeksindeki yükselişin de altındaki düşüşü beslediği 

görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda Nisan 2016’dan bu yana sürdürmekte oluğu yükseliş 

kanalının sınırına kadar geri çekilen dolar endeksi, kanal sınırında tutunarak yeniden 

99,70 seviyesinin üzerine çıktı. ABD Mart ayı Conference Board Tüketici Güveni verisinin 

son 16 yılın zirvesine çıkarak 125,6 olarak gerçekleşmesi dolar endeksindeki yükselişte 

etkili oldu. Dolar endeksinin 98 seviyesi altına inmesini beklemediğimizi bu noktada 

belirtelim. Dolar endeksindeki güçlenme ve küresel risk iştahındaki artış ile birlikte 1260 

seviyesinden dönene altın fiyatları, 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmış 

durumda. Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satıma işaret ettiği altın fiyatlarının 

sabah saatlerinde 1250 seviyesi üzerine doğru bir sıçrayış gerçekleştirmesini, ancak bu 

seviyenin üzerinde kalamayarak yönünü tekrardan aşağı dönmesini bekleriz. Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1248,49 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1245 seviyesi destek, 1250 

seviyesi ise direnç konumunda. 1250 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1255, 1245 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1239. 

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 2,359 %0.7 %0.6 -%0.2 %9.6 %5.3

DAX 12,149 %1.3 %1.6 %2.7 %16.8 %5.8

FTSE 7,343 %0.7 -%0.5 %1.1 %6.1 %2.8

Nikkei 19,203 %0.0 %0.8 %0.4 %15.0 %0.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 90,182 %0.5 -%0.5 %3.1 %17.0 %15.4

Çin 3,253 %0.2 %0.4 %0.5 %8.7 %5.0

Hindistan 29,410 %0.3 %1.1 %2.6 %6.0 %10.7

Endonezya 5,541 %0.7 %0.7 %3.6 %2.9 %5.4

Rusya 2,033 %1.0 -%0.8 -%0.2 %1.8 -%9.0

Brezilya 64,640 %0.5 %2.6 -%3.0 %10.8 %7.3

Meksika 49,339 %0.1 %1.5 %5.3 %3.5 %8.1

Güney Afrika 52,309 %1.1 -%0.8 %2.3 -%0.7 %3.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%7.8 -%7.5 -%10.8 -%6.9 -%17.9

EM VIX 17 -%3.9 -%3.3 -%7.1 -%16.5 -%22.3

MOVE 62 -%1.2 -%0.3 -%13.1 %7.5 -%13.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6581 %1.2 %0.7 %0.3 %22.8 %3.8

Brezilya 3.1409 %0.5 %1.7 a.d. -%2.3 -%3.4

Güney Afrika 12.9921 %2.0 %2.5 -%1.0 -%4.6 -%5.4

Çin 6.8795 %0.1 -%0.1 %0.2 %3.1 -%0.9

Hindistan 65.045 -%0.6 -%0.5 -%2.5 -%2.2 -%4.2

Endonezya 13310 -%0.1 %0.0 -%0.2 %2.7 -%1.2

CDS *

Türkiye 237.7 1.3 3.5 -8.5 4.2 -2.4

Brezilya 233.9 -3.3 4.9 9.8 5.7 107.4

Güney Afrika 191.0 -0.5 -1.7 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 130.0 -1.3 3.5 -2.0 9.5 49.1

Rusya 173.9 -0.9 1.1 5.9 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.9 0.1 1.2 0.1 1.4 -0.5

Brezilya %10.2 0.1 0.0 a.d. -1.5 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 a.d. -0.1 0.1 -0.2

Hindistan %6.7 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 0.2

Endonezya %7.1 0.0 0.0 -0.4 0.2 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 0.01 0.97 -0.24 0.77 -0.41

Brezilya %4.9 0.01 -0.03 0.03 0.44 -0.61

Güney Afrika %4.6 0.07 0.03 0.16 0.72 -0.28

Endonezya %3.8 -0.04 -0.05 0.00 0.57 -0.48

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.33 %1.1 %0.7 -%7.7 %5.4 -%9.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.37 %1.3 %2.2 -%10.4 %2.8 -%10.0

Altın - USD / oz 1255.6 %0.0 %0.7 %0.1 -%4.8 %9.0

Gümüş - USD / t oz. 18.225 %0.8 %3.8 -%1.1 -%4.3 %14.0

Commodity Bureau Index 432.26 %0.3 -%0.5 -%0.1 %7.6 %2.2

* 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. 

 


