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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Salı gününü %0,08’lik yükselişle oldukça yatay geçiren BİST-100 

endeksi, günü 110,423 puandan tamamladı.  

ABD ekonomisinin 2Ç17’de yaklaşık son iki yılın en hızlı 

büyümesini gerçekleştirmiş olması GOÜ para birimlerini olumsuz 

etkiledi. Türk lirası ise dolar karşısında en fazla değer kaybeden 

GOÜ para birimi olarak karşımıza çıkıyor.  

Yurt dışındaki gelişmelere bağlı olarak bugün BİST-100 endeksinde 

hafif satıcılı bir açılış yaşanmasını ve tatil nedeniyle gün içerisinde 

düşük hacimli yatay bir seyrin olmasını bekliyoruz. Bugün ve 

yarın ABD’den gelecek olan yoğun veri akışı, önümüzdeki Salı 

günü piyasa açılışında etkili olabilir. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 110,749, 111,075 ve 111,728 dirençlerini ve 109,771, 

109,119 ve 108,792 desteklerini takip ediyor olacağız.   

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Temmuz ayı dış ticaret açığı 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Halk Bankası  – 30 milyon TL vergi cezası tebliğ edildi. 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

5 Eylül          Ağustos TÜFE verileri

                     Ağustos İSO/Markit PMI

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-100 110.423 %0,1 %1,7

BIST-30 136.010 %0,1 %1,9

Banka 184.957 -%0,5 %2,3

Sanayi 119.618 %0,3 %0,8

Hizmet 72.094 %0,3 %2,1

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 -%1,6 -%2,5

EUR/TL 4,14 %0,6 %0,3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3,79 -%0,5 -%1,1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 241 233 230

Ortalama işlem hacmi * 1,39 1,65 1,77

* 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 

Altın ithalatı açıktaki artışın önemli bir nedeni  

12 aylık dış ticaret açığı 58,9 milyar dolardan (GSYİH’nın %7,1’i) 62,8 milyar dolara 

(GSYİH’nın %7,6’sı) yükseldi. Yükseliş büyük ölçüde, 2,7 milyar dolarla geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre önemli bir yükseliş kaydeden altın ithalatından kaynaklandı. 

Enerji ve altın harici dış ticaret açığına bakıldığında ise 26,5 milyar dolardan 27,5 

milyar dolara daha sınırlı bir yükseliş oldu. 

• Temmuz verileri 5 milyar dolarlık bir cari işlemler açığının sinyalini verirken, 

yıllık açığın 36,9 milyar dolara (GSYİH’nın %4,6’i) yükselebileceğini gösteriyor. 

• Enerji ve altın harici ara malı ithalatı (euro cinsinden), üretim seviyesine 

önemli bir katkı sağlamış durumda. Temmuz ayında, takvim ve köprü günleri 

etkisinin üretim üzerinde önemli bir etki yaratacağını ve yıllık büyümeyi çift 

hanelere taşıyabileceğini düşünüyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Halk Bankası - Banka tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre 2012-2014 yıllarına 

ilişkin tüketici kredileri KKDF kesintisi vergi incelemesi neticesinde 13,7 milyon TL’si 

KKDF kesintisi, 16,3 milyon TL’si ise cezai faiz olmak üzere toplam 30 milyon TL vergi 

tahakkuku ibraz edilmiştir. Şirket finansalları ve hisse fiyatı üzerinde herhangi bir etki 

beklemiyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Temmuz_Dis_Ticaret_verileri.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Salı gününü %0,08’lik yükselişle oldukça yatay geçiren BİST-100 endeksi, günü 

110,423 puandan tamamladı.  

ABD ekonomisinin 2Ç17’de yaklaşık son iki yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirmiş 

olması GOÜ para birimlerini olumsuz etkiledi. Türk lirası ise dolar karşısında en fazla 

değer kaybeden GOÜ para birimi olarak karşımıza çıkıyor.  

Yurt dışındaki gelişmelere bağlı olarak bugün BİST-100 endeksinde hafif satıcılı bir 

açılış yaşanmasını ve tatil nedeniyle gün içerisinde düşük hacimli yatay bir seyrin 

olmasını bekliyoruz. Bugün ve yarın ABD’den gelecek olan yoğun veri akışı, 

önümüzdeki Salı günü piyasa açılışında etkili olabilir. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

110,749, 111,075 ve 111,728 dirençlerini ve 109,771, 109,119 ve 108,792 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

ABD ekonomisinin 2Ç17’de yaklaşık son iki yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirmiş 

olması dolar endeksi üzerindeki satış baskısının durdurarak endeksin kayıplarının bir 

kısmını telafi etmesini sağladı. ABD 2Ç17 büyüme oranının %2,6’dan %3’e revize 

edilmesinin ardından yeniden 93 seviyesi üzerine çıkan dolar endeksi, USDTRY 

paritesinin de 3,46 seviyesi üzerini test etmesine neden oldu. Dolar endeksindeki 

yükselişin yanı sıra Türk lirasındaki negatif ayrışmanın da kurdaki yükseliş üzerinde 

etkili olduğunu belirtebiliriz. Bugün itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde 

genel olarak satıcılı bir seyrin hâkim olduğunu ve Türk lirasının dolar karşısında en 

fazla değer kaybeden para birimi olduğunu görüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle 

3,4550 seviyesi etrafında hareket etmekte olan USDTRY paritesinde, 3,45 seviyesinin 

teknik bir taban oluşturacağını düşünmekteyiz. Kurun bugün içerisinde 3,45 – 3,48 

seviyeleri arasında hareket etmesi beklenebilir. 3,50 seviyesi altındaki seyrin kısa 

vadede kalıcı olmasını beklememekle birlikte, mevcut seviyelerin kısa vadede alım 

fırsatı vereceğini düşünmekteyiz. Bugün ABD’den gelecek olan Kişisel Harcamalar / 

Gelirler ve Çekirdek PCE verileri gün içi gidişat açısından önemli olacak. Bunun yanı 

sıra, kurdaki kısa vadeli görünüm açısından yarın ABD’den gelecek olan istihdam 

verilerini takip ediyor olacağız. Yarınki veri setinde, bir süredir olduğu gibi, en çok 

dikkat edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda bir artış gerçekleştiği 

olacak. Tam istihdam koşullarına oldukça yaklaşmış bir ABD ekonomisi ve %4,5’in 

altına gerilemiş bir işsizlik oranı çerçevesinde, Tarım Dışı İstihdam verisinde yaşanacak 

yükselişten ziyade ücret artışlarındaki performans çok daha önemli bir hal almış 

durumda. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 3,4554 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 

Salı günkü EURUSD analizimizde, teknik göstergelerin aşırı alımı işaret ettiği paritede, 

önemli bir psikolojik direnç olan 1,120 seviyesi üzerinde tutunulamaması durumunda 

aşağı yönlü bir düzeltme hareketi görebileceğimizi belirtmiş, kıs vadeli satış 

fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Dün öğle saatlerinde 

açıklanan revizyona göre ABD 2Ç17 GSYİH büyüme oranı %2,6’dan %3’e revize 

edilmesi sonrasında güçlenen dolar endeksi, yeniden 93 seviyesi üzerine çıktı. Dolar 

endeksindeki yükseliş ile birlikte 1,20 seviyesi üzerinde tutunamayan EURUSD paritesi, 

1,18’li seviyelere kadar inerek kazançlarının bir kısmını geri verdi. Paritedeki görece 

zayıf seyrin bugün içerisinde de devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD’den gelecek 

olan Kişisel Harcamalar / Gelirler ve Çekirdek PCE verileri gün içi gidişat açısından 

önemli olacak. Bunun yanı sıra, paritedeki kısa vadeli görünüm açısından yarın 

ABD’den gelecek olan istihdam verilerini takip ediyor olacağız. Yarınki veri setinde 

Ortalama Saatlik Kazançlar verisi önemli olacak. Paritedeki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1877 seviyesinden işlem görmekte olan 

EURUSD paritesinde, 1,1861 seviyesi destek, 1,1887 seviyesi ise direnç konumunda. 

Paritede 1,1887 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1,1913, 1,1861 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1,1818. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

ABD – Kuzey Kore arasındaki gerginliğin yarattığı güvenli liman talebi ile birlikte bu 

hafta içerisinde 1325 seviyesi üzerini test eden altın fiyatları, ABD 2Ç17 büyüme 

verisinin %2,6’dan %3’e revize edilmesi sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi. 

Bu sabah saatleri itibariyle 1300 seviyesinin hemen üzerinde hareket eden altında, 

görece satıcılı seyrin sürdüğünü görüyoruz. Bu noktada, teknik göstergelerin aşırı 

alımı işaret ettiği altında, 1300 seviyesi üzerindeki hareketin kalıcı olamaması 

durumunda, mevcut kar realizasyonunun devam edebileceğini ve altın fiyatlarının 

1250 seviyesine doğru bir geri çekilme hareketi gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. 

Dolayısı ile yatırımcılarımıza 1300 seviyesini takip etmelerini öneriyoruz. Bugün 

ABD’den gelecek olan Kişisel Harcamalar / Gelirler ve Çekirdek PCE verileri yakından 

takip edilecek. Bunun yanı sıra, dolar endeksi ve altın fiyatlarındaki kısa vadeli 

görünüm açısından yarın ABD’den gelecek olan istihdam verileri oldukça önemli 

olacak. Yarınki veri setinde Ortalama Saatlik Kazançlar verisini takip ediyor olacağız. 

Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1303,27 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1302,76 seviyesi 

destek, 1310 seviyesi ise direnç konumunda. 1310 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1314,34, 1302,76 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1297,89. 

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 2.458 %0,5 %0,6 -%0,5 %4,0 %9,8

DAX 12.002 %0,5 -%1,4 -%1,0 %1,4 %4,5

FTSE 7.365 %0,4 -%0,2 -%0,1 %1,4 %3,1

Nikkei 19.507 %0,7 %1,5 -%1,4 %2,7 %2,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 110.423 %0,1 %1,7 %2,5 %26,2 %41,3

Çin 3.364 -%0,6 %2,1 %2,1 %3,1 %7,7

Hindistan 31.646 %0,8 %0,2 -%2,7 %10,1 %18,9

Endonezya 5.873 -%0,1 -%0,5 %0,4 %8,9 %10,7

Rusya 2.009 %1,0 %2,6 %4,7 -%1,3 -%10,0

Brezilya 70.886 -%0,6 %0,6 %7,5 %6,3 %17,7

Meksika 51.194 -%0,2 -%0,2 %0,4 %9,3 %12,2

Güney Afrika 56.168 -%0,4 %0,0 %1,7 %9,8 %10,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%4,1 -%8,4 %9,4 -%13,2 -%20,1

EM VIX 17 -%0,6 %2,4 %18,3 -%8,0 -%23,1

MOVE 52 %0,3 -%1,0 %7,1 -%27,7 -%28,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3,4516 %0,1 -%0,8 -%1,9 -%5,3 -%2,0

Brezilya 3,1599 -%0,1 %0,6 %1,1 a.d. -%2,8

Güney Afrika 13,0326 %0,4 -%1,0 -%1,2 -%0,7 -%5,1

Çin 6,594 %0,0 -%1,0 -%2,0 -%4,0 -%5,1

Hindistan 63,9912 %0,0 -%0,2 -%0,3 -%4,0 -%5,8

Endonezya 13346 %0,0 -%0,1 %0,2 %0,1 -%0,9

CDS *

Türkiye 166,7 -4,9 -2,3 -9,0 -44,0 -30,1

Brezilya 198,6 -3,0 1,5 -10,2 15,6 -22,0

Güney Afrika 171,7 -3,5 -0,8 -7,3 -2,6 a.d.

Endonezya 102,4 -3,3 -2,2 -4,1 -4,8 -14,0

Rusya 143,6 -3,9 1,2 -18,0 -18,6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10,6 0,0 0,8 0,0 -0,3 -0,8

Brezilya %10,1 0,0 0,0 0,1 a.d. a.d.

Güney Afrika %8,6 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,3

Hindistan %6,5 0,0 0,0 0,1 -0,3 0,0

Endonezya %6,7 0,0 -0,1 -0,2 -0,8 -1,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4,8 -0,04 0,36 -0,15 -0,84 -1,02

Brezilya %4,5 -0,01 0,00 -0,14 -0,37 -1,01

Güney Afrika %4,5 0,00 -0,01 -0,10 0,06 -0,38

Endonezya %3,5 -0,03 -0,08 -0,17 -0,36 -0,84

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50,86 -%2,2 -%3,3 -%3,4 -%8,5 -%10,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 45,96 -%1,0 -%5,1 -%8,4 -%14,9 -%14,4

Altın - USD / oz 1310,4 -%0,2 %1,7 %3,5 %4,5 %13,8

Gümüş - USD / t oz. 17,404 -%0,1 %2,1 %3,7 -%5,5 %8,8

Commodity Bureau Index 435,47 %0,1 -%0,2 -%1,4 %0,7 %2,9

* 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. 

 


