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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün güne alıcılı başlangıç yapan BİST-100 endeksi günü %0,32 değer 

kaybı ile 94.356 seviyesinden kapattı. Satışların genele yayıldığını 

görüyoruz. 

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon 

verileri günün en önemli verisi olacak. Enflasyon verisinin piyasa 

üzerindeki etkisinin sınırlı olmasını bekleriz. Yurtdışında ise ABD’de 

saat 15:15’de açıklanacak olan Nisan ayı ADP verisi yatırımcılar 

tarafından takip edilecektir. Bunun yanı sıra Türkiye saatiyle 21:00’de 

gelecek olan FOMC faiz kararı da özellikle kur hareketi tarafında 

takip edilecek önemli gündem maddelerinden biri olacak.  FOMC 

toplantısından herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor olduğu gibi, 

bildirinin de önemli farklılıklar içermeyeceği tahmin ediliyor. 

Bugün Borsa İstanbul’un yatay bir başlangıç yapmasını ve gün içinde 

satıcılı bir seyir izlemesini bekliyoruz. Teknik göstergelerin aşırı alım 

bölgesinde bulunuyor olması piyasada kar realizasyonları 

olabileceğini gösteriyor. BİST-100 endeksinde 94.000 seviyesinin 

geçilmesi durumunda 93.600’a kadar sürebilecek bir hareket 

olabileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 95.039, 

95.722 ve 96.086 dirençlerini ve 93.992, 93.629 ve 92.946 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini 10:00’da açıklayacak. 

 PMI Nisan ayında güçlü kalmaya devam etti. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün itibariyle AKP’ye üye oldu. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Adel Kalemcilik - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 BDDK Mart ayı bankacılık verilerini açıkladı. 

 Bizim Toptan - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Brisa - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Bolu Çimento - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Coca-Cola İçecek – Bugün 1Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 

 Migros - Kipa 12/2016-02/2017 dönemi sonuçlarını açıkladı. 

 Otokar - Bugün 1Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 

 Teknosa - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Torunlar GYO - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Tukaş - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

3 Mayıs -   Nisan ayı Enflasyon verileri

                  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti 

4 Mayıs -   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                  TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

                  Nisan Reel Efektif Kur Endeksi

5 Mayıs -   S&P Türkiye Kredi Notu Gözden Geçirmesi

8 Mayıs -   Hazine Nisan Nakit Bütçe verileri

15 Mayıs -  TCMB Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 94,356 -%0.3 -%0.3

BIST-30 116,055 -%0.5 -%0.4

Banka 162,109 -%0.6 -%1.8

Sanayi 99,684 -%0.2 %1.5

Hizmet 58,838 -%0.7 -%0.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.80 11.80 11.48

2 yıllık bono faizi 11.46 10.34 11.32

10 yıllık bono faizi 10.48 10.49 10.63

Kur

USD/TL 3.53 -%1.3 -%2.8

EUR/TL 3.86 -%1.1 -%0.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.70 -%1.2 -%1.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 202 199 186

Ortalama işlem hacmi * 1.36 1.50 1.26

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.16x 1.04x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.86x 0.76x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.8x

Kar büyümesi %13.5 %20.7 %18.4

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.4 %13.9

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.7

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 

TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini 10:00’da açıklayacak 

Kurum tahminimiz Nisan ayı enflasyonu ise %1,45 artışı işaret ediyor. Piyasa beklentisinin 

ise %1,3 olduğunu görüyoruz. Beklentilerimiz doğrultusunda bir gerçekleşme olması 

durumunda Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyonun %12 seviyelerine geleceğini görüyor 

olacağız. Gıda fiyatlarının yanında, bu ay için özellikle kur geçişkenliğinin etkili olmaya 

devam etmesini bekliyoruz. 

 Beklentilerden daha iyi gelen bir enflasyon gerçekleşmesinin piyasa üzerindeki 

olumlu etkisinin sınırlı olması bekleriz. Zira baz yılı etkisi dolayısıyla Mayıs ayı 

içerisinde yıllık enflasyonun yükselemeye devam edeceği tahmin ediliyor.  

 

PMI Nisan ayında güçlü kalmaya devam etti 

Nisan ayı İSO/Markit PMI verisi 51,7 olarak gerçekleşerek, 52,3 olan Mart verisine göre 

gerileme göstermiş olsa da güçlü duruşunu korudu. Verinin 3 aylık hareketli 

ortalamasındaki yükseliş trendinin, Ocak 2016’dan bu yana en yüksek seviye olan 51,2 

seviyesine doğru devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca, Nisan ayı verisinin uzun dönem 

ortalaması (2008 – 2017) olan 50,2 seviyesinin de üzerinde oluştuğu görülüyor. 

 Alt kalemleri incelediğimizde, genele yaylan iyileşmenin devam ettiğini 

görüyoruz. Geçtiğimiz hafta açıklanan Nisan Ayı Reel Sektör Güven Endeksi ve 

Nisan Ayı Kapasite Kullanım Oranı verileri de toparlanmanın sürdüğünü 

göstermişti.  

 İç talepteki artış göreli zayıf seyretse de ekonomik gidişat kısmi iyileşme 

sergilemeyi sürdürüyor. Kredi büyümesinin, özellikle Mart ve Nisan aylarından 

%20’nin üzerinde artış kaydettiğini ve iç talebin canlandığına yönelik işaret 

verdiğini unutmamak gerekiyor. 

 Kurum olarak 2017 yılı için %3 GSYİH büyümesi tahminimizi korumakla beraber 

yukarı yönlü risk taşıdığının da altını çizmek isteriz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün itibariyle AKP’ye üye oldu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumda Anayasa değişikliğinin kabulü sonrasında partili 

Cumhurbaşkanlığının hemen yürürlüğe koyulması çerçevesinde dün itibariyle AKP’ye üye 

oldu. Bu ay içerisinde AKP’de olağanüstü Kongrenin gerçekleştirilmesi bekleniyor (21 Mayıs) 

Söz konusu Kongre’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanlığı’na geri dönüyor 

olacak. 

 Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Başbakan Yıldırım ile 5,5 saat 

süren uzun bir toplantı gerçekleştirildi. Referandum sonrasında Kabine revizyonu 

ile ilgili beklentilerin arttığı görüldü. Dolayısıyla söz konusu toplantıda revizyon ile 

ilgili konunun gündeme gelip gelmediği merak konusu oldu. Ancak görüşmenin 

kapsamı hakkında daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. 

 

Kurum olarak 2017 yılı 

için %3 GSYİH büyümesi 

tahminimizi korumakla 

beraber yukarı yönlü 

risklerin mevcut olduğunu 

düşünüyoruz.  

Kurum tahminimiz Nisan 

ayı enflasyonu ise %1,45 

artışı işaret ediyor.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Nisan_ayi_PMI_verileri.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Adel Kalemcilik - 1Ç17 sonuçlarını 21.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %85 azaldı. Şirket, 4Ç16'da 17.9 milyon TL zarar açıklamıştı. 

Net satışlar 125 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%27 arttı. Şirket, 1Ç17'de 41 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %39 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 275 baz puan artarak %32.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %69 artarak 127 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 236 

milyon TL (1Ç16: 245 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara 

oranı %78.8 (1Ç16: %90.2) olarak kaydedildi.   

BDDK Mart ayı bankacılık verilerini açıkladı. 

Bankacılık sektörü karı aylık bazda %6 ve yıllık bazda %39 artış kaydetti. Kar artışında 

güçlü bankacılık gelirleri artışı ve diğer gelirlerdeki artış önemli rol oynadı. 1Ç17’de 

bankacılık sektörü net karı yıllık bazda %65 arttı. Net faiz geliri aylık bazda %21 arttı ve 

komisyon gelirleri de yıllık %22 arttı. Faaliyet giderleri yıllık bazda %12 artarken, personel 

giderleri %2 ve personel harici giderler %19 arttı. Toplam provizyon giderleri aylık bazda 

%69 artış kaydetti. Özel karşılıklar %12 artarken, kamu ve yerli özel bankaların özel 

karşılıkları, sırasıyla, %55 ve %10 arttı. Büyük ölçekli bankaların sonuçlarını açıklamış 

olmasından ötürü açıklanan sonuçların banka hisse senetleri üzerinde herhangi bir ciddi 

etkisi olmasını beklemiyoruz. 

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat: 13TL) - 1Ç17 sonuçlarını 19,4 milyon TL zarar ile 

açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -10,2 milyon TL olan piyasa beklentisi ve -9 milyon TL 

Tacirler Yatırım beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 3,5 milyon TL 

net kar açıklamıştı. Net satışlar 598 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %6 düştü. Satışlardaki gerilemenin ana nedeni toplam cironun 

%75’ini oluşturan ana kategori satışlarındaki %9,7 daralmaydı. Sigara kategorisi satışları 

ise %4 yıllık büyüdü. Toptancı kanalında devam eden durgunluk ve üst yönetim 

değişikliği sonrası mağazalarda başlatılan yeniden yapılandırma satışlardaki daralmayı 

destekledi. Bu trendin 2. çeyrekte de devam etmesi bekleniyor. Şirket, negatif 1Ç17 6 

milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 19 milyon TL idi. 

Şirket operasyonel bozulma ve tek seferlik diğer gider elde etmesinden dolayı zayıf 

kârlılık açıkladı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %75 yükselerek -106 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise -117 milyon TL (1Ç16: -22 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%4,3 (1Ç16: -

%0,8) olarak kaydedildi. 

Bolu Çimento - 1Ç17 sonuçlarını 10,4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 12,3 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %35 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %56 azaldı. Net satışlar 92 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 yükseldi. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 82 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 

1Ç17'de 21 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %15 düştü. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 20 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 591 baz puan 

azalarak %22,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 122 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 62 milyon TL (1Ç16: 28 milyon TL) olarak 
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gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13,4 (1Ç16: %6,5) olarak 

kaydedildi. 

Brisa - 1Ç17 sonuçlarını 24.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 27 

milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %22 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %27 azaldı. Net satışlar 473 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 yükseldi. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 476 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin 

yurtiçi satışları yıllık bazda %8 artarken, ihracatı ABD doları bazında %13 arttı. Yurtiçi 

satışların detaylarına baktığımızda satış hacminin %7 azaldığını ancak ortalama fiyatların 

ise %15 arttığını görüyoruz. İhracatın detaylarına baktığımızda ise, ihracat hacminin %17 

arttığını ve burada Bridgestone kanalına yapılan ihracatın önemli artış kaydettiğini 

görüyoruz. İhracat fiyatları ise, yıllık olarak ve ABD doları bazında, %4 gerileme kaydetti. 

Şirket, 1Ç17'de 70 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %8 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 70 milyon TL ile 

uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 136 baz puan 

azalarak %14,7 oldu. FAVÖK marjında yaşanan daralmanın altında yatan en önemli 

sebebin artan kauçuk fiyatlarına bağlı olarak brüt kar marjında yaşanan gerileme 

olduğunu görüyoruz. Öte yandan, faaliyet giderlerinde sıkı bir yönetim yapılmış ve 

toplam faaliyet giderleri yıllık bazda %11 gerilemiştir. Bu düşüşün altında yatan en 

önemli sebebin azalan pazarlama ve satış giderleri olduğunu görüyoruz. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %5 yükselerek 1,783 milyon TL olarak gerçekleşti. Net 

işletme sermayesi ise 819 milyon TL (1Ç16: 859 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı %44,6 (1Ç16: %47,4) olarak kaydedildi. 

Coca-Cola İçecek (TUT, hedef fiyat: 39TL) - Bugün 1. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

Tacirler beklentisi 56 milyon TL net zarar, konsensus beklentisi 41 milyon TL net zarardır. 

Migros (AL, hedef fiyat: 25TL) – Kipa Aralık 2016-Şubat 2017 dönemi için sonuçlarını 

açıkladı. Kipa geçen senenin aynı dönemine göre yatay 569 milyon TL seviyesinde ciro 

elde ederken, FAVÖK marı 10 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (geçen senenin aynı 

döneminde -13 milyon TL FAVÖK). 2016 yılı için Kipa böylelikle 2.338 milyon TL ciro ve -

%0,6 FAVÖK marjı açıklamış oldu. Gerçekleşen verilen, bizim beklentilerin hafif 

üzerindedir. Bu nedenle sonuçlar Migros 2017T finansalları açısından tahminimize göre 

yukarı yönlü risklerin olabileceğine işaret ediyor. 

Otokar (AL, hedef fiyat: 145,40TL) - Bugün 1. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Tacirler 

beklentisi 14 milyon TL net kar, konsensus beklentisi 23 milyon TL net kardır. 

Teknosa - 1Ç17 sonuçlarını 1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 4,4 

milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan FAVÖK rakamı (30 milyon TL) ise 

piyasa beklentisi olan 26 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde 17,7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 689 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 düştü. Mağaza sayısı ve metrekare 

satış alanının 208 adet ve 118bin metrekareye (1Ç16: 271 mağaza ve 168bin metrekare) 

gerilemesi satışlardaki gerilemede etkili oldu. Metrekare başına ciroda ise %22 yıllık artış 

görüldü. 

FAVÖK marjı, brüt marjdaki artış ve faaliyet gideri/satış rasyosundaki düşüşle beraber 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 150 baz puan artarak %4,3 oldu. Şirketin net borcu 5 

milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 156 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Mayıs 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

milyon TL olarak kaydedilmiştir Net işletme sermayesi ise -235 milyon TL (1Ç16: -182 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%7,9 (1Ç16: -

%5,5) olarak kaydedildi. 

Torunlar GYO – İlk çeyrekte 33 milyon TL net zarar açıkladı. Piyasa net zarar beklentisi 

30 milyon TL seviyesindeydi. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 134 milyon TL net 

kar elde etmişti. Net satışlar 135 milyon TL seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda %5 

yükseliş gösterdi. FAVÖK rakamı yıllık bazda %10 artışla 89 milyon TL olurken, 84 milyon 

TL olan piyasa beklentisini geride bıraktı. FAVÖK marjı %66’ydı (1Ç16: %62,3). Net borç 

çeyreksel bazda %6 artarak 2.681 milyon TL oldu. Net borç/özsermaye oranı 0,5 

seviyesinde. 

Tukaş - 1Ç17 sonuçlarını 5.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %191 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %48 arttı. Net satışlar 56 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 büyüdü. Şirket, 

1Ç17'de 7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %14 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 73 

baz puan azalarak %12.0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 düşerek 110 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 158 milyon TL (1Ç16: 141 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %74.3 (1Ç16: %83.1) 

olarak kaydedildi. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün güne alıcılı başlangıç yapan BİST-100 endeksi günü %0,32 değer kaybı ile 

94.356 seviyesinden kapattı. Satışların genele yayıldığını görüyoruz. 

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verileri günün 

en önemli verisi olacak. Enflasyon verisinin piyasa üzerindeki etkisinin sınırlı olmasını 

bekleriz. Yurtdışında ise ABD’de saat 15:15’de açıklanacak olan Nisan ayı ADP verisi 

yatırımcılar tarafından takip edilecektir. Bunun yanı sıra Türkiye saatiyle 21:00’de 

gelecek olan FOMC faiz kararı da özellikle kur hareketi tarafında takip edilecek 

önemli gündem maddelerinden biri olacak.  FOMC toplantısından herhangi bir faiz 

değişikliği beklenmiyor olduğu gibi, bildirinin de önemli farklılıklar içermeyeceği 

tahmin ediliyor. 

Bugün Borsa İstanbul’un yatay bir başlangıç yapmasını ve gün içinde satıcılı bir seyir 

izlemesini bekliyoruz. Teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde bulunuyor olması 

piyasada kar realizasyonları olabileceğini gösteriyor. BİST-100 endeksinde 94.000 

seviyesinin geçilmesi durumunda 93.600’a kadar sürebilecek bir hareket olabileceğini 

düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 95.039, 95.722 ve 96.086 dirençlerini 

ve 93.992, 93.629 ve 92.946 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dolar endeksindeki zayıf seyrin sürmesi ve TL’deki güçlü görünümü ile birlikte dün düşüş 

hareketini sürdüren USDTRY paritesi, 3,52 seviyesi altına inerek Arlaık ayından bu yanaki 

dip seviyesini test etti. Kurun bu sabah saatleri itibariyle 3,52 seviyesi etrafında dalgalı bir 

seyir izlediği görülüyor. Kurdaki mevcut seviyelerin kalıcı olmayacağına yönelik 

beklentimizi korumaktayız. TCMB’nin sıkı duruşuna rağmen, dalar endeksindeki 

gerilemenin hız kaybetmesi ve MSCI GOÜ kur endeksindeki yorgunluk belirtileri de 

kurdaki 3,55 seviyesi altındaki seyrin istikrar kazanmasına engel olabilir. Ayrıca, 

hatırlayacağımız üzere TCMB, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, 

kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da 

yapılabilmesine imkân tanımış ve geçerli kurun 2 Ocak 2017’deki seviyenin yani 3,53 

seviyesinin olacağını belirtmişti. Dolayısı ile kurun şu anda 3,53 seviyesinin altında 

bulunuyor olması ihracatçıların dövize olan talebini artıracak ve kredi ödemelerini 

kolaylaştıracak bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısı ile, 3,60 seviyesi altında oluşan 

yerleşik talebi ve ihracatçılar 3,53 seviyesi altına inen dövize gösterecekleri talep, kurdaki 

düşüş hareketini sınırlayabilir. Dolayısı ile kurdaki düşüş eğiliminin kalıcı olma ihtimalini 

zor görmekle birlikte, mevcut seviyelerin kısa – orta vadede alım fırsatı vermesinin 

mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bugün sabah saatlerinde TÜİK’ten gelecek olan 

Nisan ayı enflasyon verilerini takip ediyor olacağız. Kurum beklentimiz Nisan ayında aylık 

bazda %1,45, yıllık bazda ise %12,03 düzeyinde bir enflasyon artışı kaydedilmesi 

yönünde. Piyasa beklentisi ise Nisan ayı enflasyonunun %1,30 düzeyinde oluşacağı 

yönünde. Enflasyonun beklentimiz dahilinde gerçekleşmesi durumunda TL üzerinde satış 

baskısı oluşabilir. Enflasyon erişinin yanı sıra, bugün akşam saatlerinde açıklanacak olan 

FOMC toplantı kararını da yakından takip ediyor olacağız. FOMC’den herhangi bir faiz 

hamlesi beklenmiyor. Haziran ayına vurgu yapılması da beklentiler dahilinde değil. 

FOMC’nin Haziran’a vurgu yapmaması olumsuz fiyatlanmayacaktır, ancak söz konusu aya 

bir atıfta bulunulması durumunda dolar endeksinde sert bir değerlenme olabilir. Kurdaki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5244 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 

1,09 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmekte olan EURUSD paritesinde, yükseliş 

hareketinin hız kaybetmiş olduğu görülüyor. Önümüzdeki Pazar günü Fransa’da 

gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, paritedeki fiyatlamaların 

içerisinde büyük ölçüde yer alıyor. Macron’un seçimlerde galip geleceği, EURUSD 

paritesini 1,10 seviyesi eşiğine kadar taşıyan en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. 

Dolayısı ile Macron’un seçimleri kazanması durumunda paritede majör bir fiyatlama 

görmeyebiliriz. Paritenin bu sabah saatleri itibariyle 1,09 seviyesi üzerinde dalgalı bir 

seyir izlediği görülüyor. Bu noktada, dolar endeksindeki düşüş hareketinin yavaşlamaya 

başladığını ve endeksin 50 haftalık hareketli otalamasına denk gelen 98,50 seviyesi 

üzerinde tutunmaya çalışıyor olması, EURUSD paritesindeki yükseliş hareketinin de yavaş 

yavaş sonuna geliyor olduğumuzu işaret ediyor olabilir. Dolayısı ile EURUSD paritesinde 

kısa vadede yaşanabilecek yükselişler, orta vadede satış fırsatı olarak sınırlı kalabilir. 

Paritede 1,10 seviyesi üzerinde bir hareketin teknik olarak zor oluğunu görüyoruz. Bu 

noktada, 1,09 – 1,10 bandında kısa- orta vadeli satış fırsatları oluşabileceğini 

düşünmekteyiz. Bugün içerisinde ABD ve Avrupa’dan gelecek olan yoğun veri akışını ve 

akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC bildirisini takip ediyor olacağız. FOMC’den 

herhangi bir faiz hamlesi beklenmiyor. Haziran ayına vurgu yapılması da beklentiler 

dahilinde değil. FOMC’nin Haziran’a vurgu yapmaması olumsuz fiyatlanmayacaktır, ancak 

söz konusu aya bir atıfta bulunulması durumunda dolar endeksinde sert bir değerlenme 

olabilir. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1,0926 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0900 seviyesi destek, 

1,0932 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0932 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0970, 1,0900 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0856. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki gerilemeye rağmen, küresel piyasalarda yüksek seyreden risk iştahı 

nedeniyle satış baskılarına maruz kalan altın fiyatları, 1255 seviyesine kadar gerilemiş 

durumda. Bu sabah saatleri itibariyle 1255 desteği üzerinde tutunmaya çalışan altın 

fiyatlarında, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alıma işaret ettiklerini görüyoruz. Bu 

noktada altının 1255 seviyesi üzerinde tutunamaması durumunda 1250 seviyesi altına 

doğru geri çekilmesi beklenebilir. Yatırımcılarımıza, altının 1255 seviyesi etrafındaki 

seyrini takip etmelerini öneriyoruz. Bugün ABD’den gelecek olan yoğun veri akışı ve 

akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC bildirisi takından izleniyor olacak. FOMC’den 

herhangi bir faiz hamlesi beklenmiyor. Haziran ayına vurgu yapılması da beklentiler 

dahilinde değil. FOMC’nin Haziran’a vurgu yapmaması olumsuz fiyatlanmayacaktır, ancak 

söz konusu aya bir atıfta bulunulması durumunda dolar endeksinde sert bir değerlenme 

olabilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1255,79 işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1255 seviyesi destek, 1262 

seviyesi ise direnç konumunda. 1262 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1265,28, 1255 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1250. 

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 2,391 %0.1 %0.1 %1.4 %14.5 %6.8

DAX 12,508 %0.6 %0.4 %2.0 %21.1 %8.9

FTSE 7,250 %0.6 -%0.2 -%0.4 %6.8 %1.5

Nikkei 19,446 %0.7 %1.9 %2.4 %13.5 %1.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94,356 -%0.3 %0.6 %6.4 %23.0 %20.8

Çin 3,144 -%0.3 %0.0 -%2.8 %0.1 %1.0

Hindistan 29,921 %0.0 -%0.1 %0.0 %9.1 %12.4

Endonezya 5,676 %0.0 -%0.1 %1.2 %6.5 %7.1

Rusya 2,027 %0.5 %2.4 %0.9 %3.3 -%9.2

Brezilya 66,722 %2.0 %3.6 %2.3 %8.1 %10.8

Meksika 49,589 %0.7 %0.4 %1.6 %6.2 %8.6

Güney Afrika 53,916 %0.2 %3.3 %2.8 %7.3 %6.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %4.7 -%1.6 -%14.5 -%45.2 -%24.6

EM VIX 15 %2.2 %0.0 -%8.0 -%42.8 -%32.2

MOVE 60 %1.6 -%3.3 -%1.5 -%12.9 -%15.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5274 -%0.8 -%1.5 -%3.2 %13.3 %0.1

Brezilya 3.1519 a.d. %0.1 %1.2 a.d. -%3.0

Güney Afrika 13.3442 -%0.5 %2.2 -%2.5 -%0.9 -%2.9

Çin 6.8959 a.d. %0.2 a.d. %2.1 -%0.7

Hindistan 64.2125 a.d. -%0.1 -%1.3 -%3.8 -%5.5

Endonezya 13312 a.d. %0.2 -%0.1 %2.0 -%1.2

CDS *

Türkiye 201.8 -8.3 -11.8 -18.4 -6.3 -33.1

Brezilya 213.6 -3.3 -2.3 -7.1 -45.6 56.6

Güney Afrika 187.8 a.d. a.d. a.d. -35.7 a.d.

Endonezya 124.8 -1.5 -1.0 0.4 -7.0 31.5

Rusya 149.4 -4.2 -2.7 -9.4 -57.8 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 a.d. 0.7 -0.4 0.3 -0.9

Brezilya %10.2 a.d. -0.1 0.2 a.d. a.d.

Güney Afrika %8.7 a.d. 0.0 -0.3 0.0 -0.2

Hindistan %7.0 a.d. 0.0 0.3 0.2 0.5

Endonezya %7.1 a.d. 0.0 0.0 -0.2 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 a.d. 0.59 -0.41 0.14 -0.79

Brezilya %4.6 -0.06 -0.08 -0.12 -0.12 -0.88

Güney Afrika %4.6 -0.07 -0.02 -0.22 0.34 -0.27

Endonezya %3.8 a.d. 0.00 -0.06 0.16 -0.53

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50.46 -%2.1 -%3.1 -%5.0 %7.7 -%11.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.66 -%2.4 -%3.8 -%5.1 %5.1 -%11.3

Altın - USD / oz 1257 %0.1 -%0.7 %0.5 -%3.9 %9.1

Gümüş - USD / t oz. 16.769 -%0.1 -%4.7 -%7.9 -%10.3 %4.9

Commodity Bureau Index 427.7 %0.1 %1.5 -%0.5 %5.7 %1.1

* 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. 

 


