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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün günü -%0,4 satıcılı kapayan BİST-100 üzerinde özellikle kur 

tarafında son saatlere doğru yaşanan satışların da bir etkisi olduğu 

görüldü. BİST-100 günü 100.190 seviyesinden kapattı. 

Bugüne bakıldığında da satıcılı seyrin sabah saatlerinde devamını 

öngörüyoruz. Özellikle yurtdışı hisse senedi piyasalarındaki olumsuz 

seyir ve bunun yanı sıra ABD tahvillerindeki yükselişin etkili olmasını 

bekliyoruz. Sabah saatlerinde kur görünümüne bakıldığında dün 

gelen satışlar sonrasında yatay seyrin korunduğu görülüyor.  

Günün veri akışı tarafında ise sabah yurtiçinden gelecek dış ticaret 

verileri dışında önemli bir veri akışı olmadığını görüyoruz. Söz 

konusu verinin ise bir piyasa etkisi olması beklenmez. Yurtdışında ise 

Türkiye saatiyle 11:30’da gelecek olan Euro Bölgesi enflasyon verisi, 

ve 15:30’da ABD tarafında gelecek olan PCE verileri piyasada 

hareketliliğe yol açabilecek veriler olarak ortaya çıkıyor.  

Gün içinde BİST-100 endeksinde 100.784, 101.378 ve 101.766 

dirençlerini ve 99.803, 99.415 ve 98.821 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Haziran ayı TÜFE değişimini -%0,1 bekliyoruz.  

▪ Yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs ayında yıllık %16 artış kaydetti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Doco – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

30 Haziran - Mayıs Dış Ticaret İstatistikleri

                     1Ç17 Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

                      Haftalık Portföy Hareketleri

                      TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

3 Temmuz -  Haziran TÜFE verileri

4 Temmuz -  Haziran Reel Efektir Kur Endeksi

                      Haziran İTO Enflasyon verileri

10 Temmuz - Mayıs Sanayi Üretim Endeksi

13 Temmuz - Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 100,190 -%0.4 %0.1

BIST-30 123,075 -%0.4 %0.3

Banka 171,418 -%0.5 %0.0

Sanayi 108,148 -%0.2 %1.0

Hizmet 62,654 -%0.7 -%0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25

AOFM 11.94 11.95 11.95

2 yıllık bono faizi 11.20 11.19 11.08

10 yıllık bono faizi 10.54 10.51 10.40

Kur

USD/TL 3.51 -%0.3 -%1.9

EUR/TL 4.00 %1.9 %0.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 %0.8 -%0.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 214 214 205

Ortalama işlem hacmi * 1.41 1.29 1.47

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.23x 1.10x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.89x 0.79x

FD/Satışlar 1.32x 1.36x 1.22x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %28.0 %17.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.9 %14.4

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.6

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 

Haziran ayı TÜFE değişimini -%0,1 bekliyoruz 

Haziran ayı TÜFE değişimini -%0,1 bekliyoruz. Piyasa beklentisi ise %0 seviyesinde 

bulunuyor. Beklentimizin gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyon bir önceki ayki 

seviyesi olan %11,72’den %11,09’a gerileyecek. Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri 

haftaya Pazartesi 10:00’da açıklanacak. 

• Gıda fiyat artışlarının yine önemli bir belirleyici olmasını bekliyoruz. Yıllık gıda 

fiyatlarında Mayıs ayındaki %16,91 seviyesinden %14’e geri çekilme olabileceğini 

düşünüyoruz.  

• TL tarafındaki güçlü duruşun devamının yanı sıra global petrol fiyatlarındaki 

düşük seyir enerji fiyatlarındaki düşüşü beraberinde getiriyor. Bunun Haziran 

ayında da devamını bekliyoruz 

• Giyim fiyatlarının çekirdek enflasyon üzerindeki destekleyici etkisinin artık devam 

etmeyeceğini belirtmek gerekir. Yıllık TÜFE-C çekirdek göstergesinde Haziran 

ayında bir artış bekliyoruz.  

Yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs ayında %16 artış kaydetti 

Yabancı ziyaretçi sayısı, Nisan ayındaki %18’lik yükselişin ardından Mayıs ayında yıllık 

%16 artış kaydetti. Ancak, 12 aylık kümülatif rakamlarda ki yıllık artışın negatif bölgede 

bulunduğu ve sadece kademeli bir iyileşmeyi işaret ettiği görülüyor.   

• Mayıs ayındaki artışın büyük çoğunluğu Rus turist girişindeki yükselişten 

kaynaklandı. (Ocak – Mayıs döneminde toplam Rus turist girişi yıllık bazda %572 

yükseliş kaydetti) 

• Ancak, Avrupa’dan gelen turist sayısında somut bir artış görememekteyiz. Mayıs 

ayında Almanya ve İngiltere’den gelen turist sayısında yıllık bazda sırasıyla %31 

ve %14’lük bir gerileme söz konusu. Yılbaşından bu yana toplam girişe 

baktığımızda ise söz konusu ülkelerden gelen turist sayısında sırasıyla %25 ve 

%14’lük düşüş yaşandı.  

• Avrupa’dan gelen turist sayısındaki azalma, Türkiye’nin Yunanistan ve İspanya 

karşısındaki pazar payının azaldığını işaret ediyor. 

• Net turizm gelirleri açısından; turizm giderlerinin azalıyor olması yıllık anlamda 

artışın devam edebileceğini işaret ediyor. Ancak, brüt bazda bakıldığında, 

mevcut gelişmeler iyileşmenin sınırlı kalabileceğini ve hatta yıllık %8 artış olan 

kurum beklentimizin de altında kalınabileceğini işaret ediyor.   

 

 

 

 

 

Mayıs ayındaki yabancı 

ziyaretçi girişi artışı büyük 

ölçüde Rus turist girişindeki 

yükselişten kaynaklandı.  

Yıllık manşet enflasyonda 

bir düşüş öngörmemize 

rağmen, çekirdek 

enflasyonda (TÜFE-C) bir 

yükseliş bekliyoruz.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Doco – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Satışlar (3.553 milyon TL / -%0,3), FAVÖK (357 

milyon TL / -%0,8) ve konsolide net karı (81 milyon TL / -% 26,3) olarak gerçekleşmiştir. 

Açıklanan rakamlar piyasa beklentilerinin altinda gerçekleşmiştir (Bloomberg Konsensüs 

beklentileri sırasıyla FAVÖK: 373mn ve Net kar: 97mn’dı). TL ve Pound’daki değer kaybı; 

ve Türk Havayolları’nda devam eden maliyet azaltıcı önlemler, şirketin finansallarını 

olumsuz olarak etkilemeye devam etmiştir. Bu arada Yönetim Kurulu, Genel Kurul 

toplantısında hisse başına 3,31 TL (0,85 Avro) tutarında kar payı ödenmesini teklif 

edecektir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün günü -%0,4 satıcılı kapayan BİST-100 üzerinde özellikle kur tarafında son saatlere 

doğru yaşanan satışların da bir etkisi olduğu görüldü. BİST-100 günü 100.190 

seviyesinden kapattı. 

Bugüne bakıldığında da satıcılı seyrin sabah saatlerinde devamını öngörüyoruz. Özellikle 

yurtdışı hisse senedi piyasalarındaki olumsuz seyir ve bunun yanı sıra ABD tahvillerindeki 

yükselişin etkili olmasını bekliyoruz. Sabah saatlerinde kur görünümüne bakıldığında dün 

gelen satışlar sonrasında yatay seyrin korunduğu görülüyor.  

Günün veri akışı tarafında ise sabah yurtiçinden gelecek dış ticaret verileri dışında önemli 

bir veri akışı olmadığını görüyoruz. Söz konusu verinin ise bir piyasa etkisi olması 

beklenmez. Yurtdışında ise Türkiye saatiyle 11:30’da gelecek olan Euro Bölgesi enflasyon 

verisi, ve 15:30’da ABD tarafında gelecek olan PCE verileri piyasada hareketliliğe yol 

açabilecek veriler olarak ortaya çıkıyor.  

Gün içinde BİST-100 endeksinde 100.784, 101.378 ve 101.766 dirençlerini ve 99.803, 

99.415 ve 98.821 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Haziran 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

USD/TL 

Dolar endeksindeki gerilemenin etkisi ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde 

oluşan pozitif görünüm bu sabah saatleri itibariyle devam ediyor. Ayrıca, petrol 

fiyatlarındaki kısa vadeli toparlanma ve yüksek seyretmekte olan küresel risk iştahı da 

gelişmekte olan ülke piyasaları açısından destekleyici unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. 

Çarşamba günü sert satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi, dün yönünü yukarı 

çevirerek 96 seviyesine doğru bir yükseliş kaydetti ve kısa vadeli bir düzeltme hareketi 

gerçekleştirdi. Bununla birlikte USDTRY paritesinin de 3,5380 seviyesi üzerini test ettiği 

görüldü. Ancak, dolar endeksinin 96 seviyesini aşamaması sonrasında geri çekilmesi ile 

birlikte USDTRY paritesi de 3,52’li seviyelere geri döndü. Bu noktada, dolar endeksindeki 

geri çekilmenin kısa vadede 95,30’lu seviyelere doğru devam edebileceği görüşündeyiz. 

Bununla birlikte USDTRY paritesinin de kısa vadede 3,52 seviyesi altına indiği ve 3,50 – 

3,52 bandında seyrettiği görülebilir. Bugün ABD cephesinden gelecek olan enflasyon 

verileri piyasanın gündeminde olacak. Özellikle de Fed’in favori göstergesi olan Çekirdek 

Kişisel Tüketim Harcamaları verisi yakından izlenecek. Kurdaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5247 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 

Draghi’nin Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin olumlu açıklamalarının ardından euro değer 

kazanmaya devam ediyor. Eurodaki yükseliş ve dolar endeksindeki geri çekilme ile 

birlikte yükseliş hareketini sürdüren EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 1,14 

seviyesi üzerindeki hareket ediyor. Ancak bu noktada, piyasanın Draghi’nin pozitif 

görüşlerini aşırı fiyatladığını ve temel görünümün euroda daha fazla yükselişi 

desteklemediğini düşünüyoruz. Euro Bölgesi’ndeki fiyat yükselişlerinin büyük ölçüde 

enerji fiyatlarından kaynaklanması, Euro Bölgesi büyümesinin halen daha istenen 

performansta olmaması, İtalya – Portekiz – Fransa’da işsizlik, büyüme ve bankacılık 

sorunlarının güpegündüz ortada duruyor olması, bir süredir gündemde olmayan ancak 

önümüzdeki dönemlerde yeniden ısıtılarak masaya getirilmesi olası olan Yunanistan borç 

krizi ve Almanya’da (beklentilerin üzerinde gelse dahi) halen daha istenilen düzeyin 

altında seyretmekte olan enflasyon ile birlikte Draghi’nin parasal genişlemeyi, miktarını 

azaltarak 2018’e taşıyabileceğini düşünüyoruz. Piyasadaki mevcut “bahar havası” 

fiyatlamasının ise altının dolu olmadığı görüşündeyiz. Dolayısı ile EURUSD paritesinin 

1,14 seviyesi üzerine doğru gerçekleştirdiği yükselişin sınırlı kalacağını ve mevcut 

seviyelerin satış fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. Paritedeki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1438 seviyesinden işlem görmekte olan 

EURUSD paritesinde, 1,1406 seviyesi destek, 1,1450 seviyesi ise direnç konumunda. 

Paritede 1,1450 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 

1,1510, 1,1406 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1,1377. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Haziran 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, hisse senetlerinin küresel büyüme görünümüne bağlı olarak 

ralli yapması ve küresel merkez bankalarından gelen açıklamaların faizlerin yönünün 

yukarı olduğunu işaret etmesi ile birlikte altındaki mevcut yükselişin kalıcı olmasının zor 

olduğunu belirtmiştik. Eski kanalının alt bandına doğru yükselmiş olan altın fiyatlarının, 

“return move” formasyonu oluşturmakta olduğunu belirterek, altının eski kanalına 

yeniden giriş yapamaması durumunda mevcut seviyelerden yönünü aşağı çevirmesi ve 

1250 seviyesine doğru düşüşe geçmesinin beklenebileceğini ifade etmiştik. 

Öngördüğümüz hareketi gerçekleştiren ve eski kanalının sınırından dönen altın fiyatları, 

dün sert satış baskılarına maruz kalarak 1240 seviyesi altına kadar geriledi. Bu sabah 

saatleri itibariyle 1250 seviyesi altındaki seyrini sürdürmekte olan altında, haftanın son 

işlem gününde zayıf seyrin devam edebileceği görüşündeyiz. Altın fiyatlarındaki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1246,40 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 1240,67.  

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 2,420 -%0.9 -%0.6 %0.3 %8.1 %8.1

DAX 12,416 -%1.8 -%3.0 -%1.6 %8.1 %8.1

FTSE 7,350 -%0.5 -%1.2 -%2.3 %2.9 %2.9

Nikkei 20,220 -%1.2 -%0.7 %1.7 %4.6 %4.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 100,190 -%0.4 %0.9 %2.7 %28.2 %28.2

Çin 3,188 -%0.2 %0.8 %2.1 %2.5 %2.5

Hindistan 30,858 -%0.4 -%1.8 -%1.3 %15.4 %15.4

Endonezya 5,830 %0.2 %0.9 %1.7 %16.0 %10.1

Rusya 1,881 -%0.6 %1.1 -%1.0 -%15.8 -%15.8

Brezilya 62,239 %0.4 %1.6 -%0.8 %3.3 %3.3

Meksika 49,198 -%0.3 %0.4 %0.8 %7.8 %7.8

Güney Afrika 51,356 -%0.5 %0.6 -%4.1 %1.4 %1.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %14.1 %9.2 a.d. -%14.4 -%18.5

EM VIX 17 %11.8 %24.2 a.d. -%19.1 -%23.4

MOVE 55 %4.1 %6.9 a.d. -%23.3 -%23.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5271 %0.4 %0.5 -%1.4 %0.1 %0.1

Brezilya 3.3038 %0.7 -%1.1 %1.4 %1.5 %1.7

Güney Afrika 13.0229 %0.7 %0.4 %0.4 -%4.4 -%5.2

Çin 6.787 -%0.2 -%0.7 a.d. -%2.4 -%2.3

Hindistan 64.6288 %0.1 %0.1 %0.2 -%5.1 -%4.9

Endonezya 13328 %0.1 %0.3 %0.2 -%0.9 -%1.1

CDS *

Türkiye 193.5 3.0 -0.4 -6.3 -33.8 -30.0

Brezilya 241.8 1.2 -2.6 5.0 -51.0 37.0

Güney Afrika 197.3 4.2 -1.6 9.6 a.d. a.d.

Endonezya 115.5 -1.1 -2.7 -5.6 -31.6 24.9

Rusya 170.4 0.6 -4.7 26.4 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 0.0 0.8 -0.1 -0.8 -0.9

Brezilya %10.6 0.0 -0.1 -0.1 -0.8 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.1 0.2 0.1 -0.2 -0.2

Hindistan %6.5 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0

Endonezya %6.8 0.0 0.0 -0.2 -1.0 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 0.04 0.65 a.d. -0.74 -0.73

Brezilya %4.9 0.07 0.06 a.d. -0.64 -0.62

Güney Afrika %4.6 0.00 0.14 0.16 -0.29 -0.29

Endonezya %3.6 0.02 0.06 -0.08 -0.77 -0.67

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 47.42 %0.2 %4.9 -%9.3 -%15.5 -%16.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 44.93 %0.4 %5.1 a.d. -%16.4 -%16.4

Altın - USD / oz 1245.8 -%0.2 -%0.1 a.d. %7.6 %8.2

Gümüş - USD / t oz. 16.586 -%0.8 %0.5 a.d. %2.3 %3.7

Commodity Bureau Index 444.05 %0.4 %0.9 a.d. %5.1 %5.0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Haziran 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

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. 

 


