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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün kar satışlarının etkisiyle günü %0,52 değer kaybı ile 93.863 

seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinde satışların banka, holding 

ve sanayi pay senetlerinde olduğunu gözlemdik. 

Bugün yurtiçi tarafta önemli bir veri akışı bulunmazken, Avrupa’dan 

gelecek olan PMI verileri yatırımcılar tarafından takip edilecek en 

önemli konular olacaktır. Dün açıklanan FOMC tutanaklarında, 

ekonomik büyümedeki yavaşlamaya rağmen işgücü piyasasının 

güçlenmeyi sürdürdüğü belirtilirken, ABD'de işe alımların sağlam 

seyrettiğinin altı çizildi. Fed, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 

ekonominin kademeli faiz artışlarına izin vereceği beklentisinde 

olduğunu ve ekonomiye yönelik risklerin de "genel olarak dengeli" 

olduğunu yineledi. Buna bağlı olarak Haziran ayında Fed’in faiz 

artırımı ihtimalinin %94’ye yükseldiğini görüyoruz. 

Bu sabah Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir başlangıç yapmasını 

ve gün boyunca satıcılı olarak işlem görmesini bekliyoruz. BİST-100 

endeksinde 93.500 seviyesinin geçilmesi durumunda 93.000’e doğru 

bir hareket olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

94.467, 95.071 ve 95.477 dirençlerini ve 93.457, 93.051 ve 92.447 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Yıllık TÜFE Nisan itibariyle %12’ye yaklaştı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Coca Cola İçecek - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Kardemir - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Migros - Moonlight Capital, %9,75 oranındaki Migros hisseleri 

üzerinde bulunan satış opsiyonunu 16 Mayıs’ta kullanma kararı 

aldı. 

 Otokar - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Turkcell - Telia Company, Turkcell'in sermayesinin % 6.8'ini 

temsil eden payların satılacağını açıkladı. 

 Vestel - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 İlk çeyrek sonuçlarını açıklayacak şirketler: Anadolu Efes, 

Akçansa, Aygaz, Tüpraş 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

                  Mart Ayı Sanayi Üretim Endeksi

11 Mayıs - Mart Ödemeler Dengesi İstatistikleri

15 Mayıs - TCMB Beklenti Anketi

22 Mayıs - Merkezi Yönetim Borç Stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 93,863 -%0.5 -%0.7

BIST-30 115,391 -%0.6 -%0.9

Banka 160,969 -%0.7 -%1.7

Sanayi 99,091 -%0.6 %0.2

Hizmet 58,861 %0.0 -%0.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.80 11.74 11.48

2 yıllık bono faizi 11.30 11.46 11.33

10 yıllık bono faizi 10.38 10.48 10.49

Kur

USD/TL 3.53 -%1.5 -%2.9

EUR/TL 3.85 -%1.4 -%0.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.69 -%1.4 -%1.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 201 199 186

Ortalama işlem hacmi * 1.39 1.47 1.28

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 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 %20.8 %18.1

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.4 %13.9

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 

Yıllık TÜFE Nisan itibariyle %12’ye yaklaştı 

Nisan ayı TÜFE artışı, %1,3 olan piyasa beklentisi paralelinde, %1,45 olan kurum 

beklentimizin altında gelerek %1,31 olarak gerçekleşti. Verinin tahminimize göre sapma 

göstermesinin temel nedeni, Nisan ayında beklentinin altında artış kaydeden giyim 

sektörü fiyatları oldu. Böylelikle yıllık enflasyon %11,29’dan %11,87’ye çıkarak 2008 

yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 

 Enflasyondaki ana eğilimin (Mevsim. Arındır. TÜFE-C, yıllıkland.3 aylık HO) ise Nisan 

ayında %12,5’ten %12,2’e indiğini hesaplıyoruz.  Bu çerçevede trend göstergede bir 

miktar dengelenme olduğu ve yükselişin durduğu görülüyor. 

 Alt kalemleri incelediğimizde, mal fiyatlarındaki artışın sürdüğünü görüyoruz. Gıda 

sektörü yıllık fiyat artışının 2010’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarak %15,63 

olarak gerçekleşmesi buradaki önemli faktörlerden birini oluşturuyor.   

 Enflasyon tahmin patikamız yıl sonuna kadar oynak seyredecek olan bir görünümü 

işaret ediyor.  Yıllık enflasyonun %12’ye ulaşmasını beklediğimiz Mayıs ayından sonra, 

Haziran ve Temmuz aylarındaki baz etkisi ile birlikte enflasyonda bir düşüş 

yaşanmasını, daha sonra ise Aralık ayına kadar yıllık enflasyonun yüksek seyretmeye 

devam etmesini bekliyoruz. 2017 yıl sonu enflasyon tahmininizi %9,7 seviyesinde 

koruyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Efes (TUT, hedef fiyat 23 TL) – İlk çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. Bizim 

beklentimiz 34 milyon TL net zararken, piyasa beklentisi 69 milyon TL net zarar 

seviyesinde. 

Coca-Cola İçecek (TUT, hedef fiyat 39 TL) - 1Ç17 sonuçlarını 86 milyon TL zarar ile 

açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -40,7 milyon TL olan piyasa beklentisi ve -56 milyon TL 

Tacirler Yatırım beklentisinin altındadır. Net satışlar 1.556 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 yükseldi. Türkiye satışları %4 yıllık 

yükselirken, yurtdışı satışlar %37 büyüdü. Yurtdışı faaliyetlerdeki yerel kurlardaki güçlü 

seyri ayrıştırdığımızda yurtdışı gelirleri %7 büyüdü. Yurtdışı hacimler %7,6 büyürken, 

Türkiye hacimleri %2,7 büyüdü. Şirket, 1Ç17'de 181 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı 

piyasa beklentisi olan 177 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 32 baz puan artarak %11,6 oldu. Türkiye faaliyetlerinde FAVÖK 

marjı dolar bazlı maliyet baskısıyla 150 baz puan %12 seviyesine gerilerken, yurtdışı 

faaliyetlerde FAVÖK marjı fiyat artışları ve güçlü yerel kurların etkisiyle 250 baz puan 

artışla %10,8 seviyesine yükseldi. Şirket 2017 büyüme beklentilerini koruduğunu ve 

Pakistan’da Faisalabad yatırımının başladığını duyurdu. 

Kardemir - Gelir: 867 milyon TL (beklenti: 828 milyon TL), FAVÖK: 108 milyon TL 

(beklenti: 114 milyon TL), Net Zarar: 6 milyon TL (beklenti: TL 9 milyon net zarar). 

1Ç17’de yüksek üretim ve satış hacimleri sayesinde şirketin gelirleri beklenenden yüksek 

Yıllık enflasyonun %12’ye 

ulaşmasını beklediğimiz Mayıs 

ayından sonra, Haziran ve 

Temmuz aylarındaki baz etkisi 

ile birlikte enflasyonda bir 

düşüş yaşanmasını, daha sonra 

ise Aralık ayına kadar yıllık 

enflasyonun yüksek seyretmeye 

devam etmesini bekliyoruz. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Nisan_ayi_Enflasyon_verileri.pdfhttp:/www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Nisan_ayi_Enflasyon_verileri.pdf
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gelerek, yıllık 72% büyüme ile 867 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirketin 1Ç17 boyunca çelik 

fiyatlarını artırması, sıvı çelik üretimiyle yılın geri kalan dönemlerinde de yüksek talep 

beklentisini sinyal etmesi açısından 2Ç17’de de operasyonel olarak görünümün iyi 

olacağını ve büyümenin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Operasyonel olarak iyi bir 

çeyrek geçirmiş olmasına rağmen şirketin döviz borçluluğu sebebiyle yazdığı net finansal 

zararlar şirketin kara geçmesindeki engel olarak karşımıza çıkıyor. Büyümenin devamı, 

TL’nin göreceli olarak güçlü kalması ve şirketin yukarı yönde yaptığı fiyat ayarlamalarının 

etkisiyle piyasanın 2Ç17 sonuçlarına odaklanacağını düşünüyor ve sonuçları olumlu 

buluyoruz. 

Migros (AL, hedef fiyat 24 TL) - Migros hissedarı Moonlight Capital, %9,75 oranındaki 

Migros hisseleri (%19,5 MH Perakendecilik payı) üzerinde bulunan satış opsiyonunu 16 

Mayıs’ta kullanma kararı aldı. Hisse başına belirlenen fiyat 30,2 TL ve toplam hesaplanan 

değer 509 milyon TL’dir. Bilindiği üzere Migros hisselerinde 1 Mayıs- 31 Ekim arasında 

Anadolu Endüstri Holding alım opsiyonunu ve Moonlight Capital satım opsiyonunu 

kullanma hakkına sahipti. Hisse transferi sonrası Anadolu Endüstri Holding’in Migros’taki 

payı %40,3’ten %50’ye yükselecek. Yönetimde eşit kontrol devam edeceğinden çağrı 

yükümlülüğü doğmayacaktır ancak açıklanan 30TL fiyat, borsa fiyatının üzerinde 

olduğundan Migros hisselerinde kısa vadeli olumlu etki görebiliriz. 

Otokar – Şirket, ilk çeyrekte bizim 14, piyasanın 23 milyon TL olan beklentisinin oldukça 

üzerinde 37 milyon TL net kar açıkladı. Net kar rakamındaki sapma, savunma 

segmentinde gerçekleşen yüksek satışlar ve beklentileri aşan kur farkı giderinden 

kaynaklandı. 

Net satışlar yıllık bazda %58 arttı ve bizim beklentimiz olan 482 milyon TL’nin üstünde 

566 milyon TL olarak gerçekleşti. Savunma segmentinde beklentilerden yüksek 

gerçekleşen birim fiyatlar bu yükselişteki ana unsur oldu. FAVÖK, %91 yükselerek 65 

milyon TL oldu ve 49 milyon TL’lik beklentimizi aştı. FAVÖK marjı ise savunma 

segmentinin toplam satışlar içindeki payının %45’ten %59’a çıkması ile birlikte 200 baz 

puan artarak %11,5 oldu. 

Şirket’in net borcu 2016 yılsonundaki 392 milyon TL seviyesinden 785 milyon TL 

seviyesine çıktı. Birikmiş işler miktarı ise 119 milyon eurodan 61 milyon euroya indi.  

Turkcell - Dün Telia Company seans sonrasında yaptığı açıklama ile Turkcell'in 

sermayesinin % 6.8'ini temsil eden yaklaşık 150mn hisse senedinin hızlandırılmış talep 

toplama metodu ile satılacağını açıkladı. Mevcut ortaklık yapısında, Telia Company’nin 

Turkcell’de % 14'lük doğrudan payı olup, Turkcell Holding aracılığıyla ile de % 24 dolaylı 

payı bulunmakta olup, birlikte Turkcell'in% 38'ine sahiptir. Telia Company, söz konusu 

satış işleminden elde edilecek gelirlerin İskandinavya ve Baltık bölgesindeki 

operasyonları için kullanılacaktır. Hisse senedi satış işleminin takasının 8 Mayıs 2017'de 

gerçekleşmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, Sonera Holding BV, 6 ve 7 Aralık 

tarihlerinde MKK’ya başvurarak Turkcell’de bulunan %13,07 direkt hissesinin Borsa 

İstanbul’da işlem görülebilir hale getirdi. Satış işleminin tamamlanmasıyla Turkcell’in 

halka açıklık oranının %41,8'e yükselmesi bekleniyor. Dün, New York’da işlem gören 

Turkcell ADR %5 değer kaybederek günü 8,30 ABD dolarından kapatı ve bu fiyat Turkcell 

hissesinde 11,72 TL’ye denk gelmektedir. Dünkü kapanış fiyatına göre Turkcell’in piyasa 

değeri 7,7 milyar ABD doları olup, şirketin 2017T  F/K 12,9 ve 2017T FD/ FAVÖK 5,9’dan 

işlem görmektedir. 
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Vestel – 1Ç17 sonuçlarını 38,4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %64 azaldı. Şirket, 4Ç16'da 98,7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 

2,383 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 

yükseldi. Satışlardaki artış beyaz eşya satışlarında görülen %19 artıştan kaynaklanırken, 

TV ve elektronik satışları %1 daraldı. Avrupa TV pazarında Euro Cup 2016 sonrası ilk 2 

ayda görülen %24 daralma ve yurtiçi TV pazarındaki yatay seyir toplam hacimlerde 

düşüşe neden olurken, panel fiyatlarında artış hacim düşüşünü dengeledi. Şirket, 1Ç17'de 

181 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%26 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 335 baz puan azalarak 

%7,6 oldu. Döviz bazlı petrokimya, çelik ve panel fiyatlarındaki artışın marjları 

baskıladığını gözlemliyoruz. Şirket marjlardaki gerilemenin maliyet baskısı nedeniyle 2. 

çeyrekte de devam edeceğini ama çelik fiyatlarında aşağı trendin devam etmesi 

durumunda 3. çeyrekte marj daralmasının azalabileceğini bekliyor. Beyaz eşyaya 

uygulanan ÖTV indiriminin Eylül sonuna uzatılması nedeniyle talep büyümesinde 

yavaşlama olabileceği düşünülüyor. 

Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak diğer şirketler ve piyasa beklentileri: 

Akçansa (+41 milyon TL), Aygaz (+120 milyon TL), Tüpraş (+685 milyon TL) 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün kar satışlarının etkisiyle günü %0,52 değer kaybı ile 93.863 seviyesinden kapatan 

BİST-100 endeksinde satışların banka, holding ve sanayi pay senetlerinde olduğunu 

gözlemdik. 

Bugün yurtiçi tarafta önemli bir veri akışı bulunmazken, Avrupa’dan gelecek olan PMI 

verileri yatırımcılar tarafından takip edilecek en önemli konular olacaktır. Dün 

açıklanan FOMC tutanaklarında, ekonomik büyümedeki yavaşlamaya rağmen işgücü 

piyasasının güçlenmeyi sürdürdüğü belirtilirken, ABD'de işe alımların sağlam 

seyrettiğinin altı çizildi. Fed, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ekonominin 

kademeli faiz artışlarına izin vereceği beklentisinde olduğunu ve ekonomiye yönelik 

risklerin de "genel olarak dengeli" olduğunu yineledi. Buna bağlı olarak Haziran 

ayında Fed’in faiz artırımı ihtimalinin %94’ye yükseldiğini görüyoruz. 

Bu sabah Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir başlangıç yapmasını ve gün boyunca 

satıcılı olarak işlem görmesini bekliyoruz. BİST-100 endeksinde 93.500 seviyesinin 

geçilmesi durumunda 93.000’e doğru bir hareket olmasını bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 94.467, 95.071 ve 95.477 dirençlerini ve 93.457, 93.051 ve 

92.447 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC tutanaklarında, ekonomik büyümedeki 

yavaşlamaya rağmen işgücü piyasasının güçlenmeyi sürdürdüğü belirtilirken, ABD'de işe 

alımların sağlam seyrettiğinin altı çizildi. Fed, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 

ekonominin kademeli faiz artışlarına izin vereceği beklentisinde olduğunu ve ekonomiye 

yönelik risklerin de "genel olarak dengeli" olduğunu yineledi. Tutanakların ardından dolar 

endeksi sert bir şekilde değer kazanırken, USDTRY paritesi de 3,54 seviyesinin üzerini test 

etti. USDTRY paritesinin bugün içerisinde 3,52 seviyesi üzerinde kalıcı olmasını ve kısa 

vadeli yükseliş hareketini 3,55 seviyesine doğru devam ettirmesini beklemekteyiz. 

TCMB’nin sıkı duruşuna rağmen, dolar endeksindeki gerilemenin hız kaybetmesi ve MSCI 

GOÜ kur endeksindeki yorgunluk belirtileri kurdaki 3,55 seviyesi altındaki seyrin istikrar 

kazanmasına engel olabilir. Ayrıca, hatırlayacağımız üzere TCMB, Ocak ayında 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. Söz konusu imkân Mayıs 

ayı sonuna kadar verilmişti. Dolayısıyla kurun şu anda 3,53 seviyesinin altında bulunuyor 

olması ihracatçıların geri ödemelerini dolar olarak yapmasını daha mantıklı hale 

getireceğinden, dövize olan talebi artıracak bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Yine ek 

olarak DTH hesaplarındaki tırmanışın devam ettiği görülüyor. 2016 yılı Nisan ayından 

sonuna kadar 20 milyar dolarlık bir gerileme yaşanmıştı. Ocak ortası itibariyle ise kurdaki 

gevşeme ile beraber tırmanışın başladığı görüldüğü. Mevcut seviyede 13 milyar dolar 

kadar (parite etkisinden arındırılmış) bir tırmanışı işaret ediyor. Bunun kurdaki 

gevşemelerde tırmanma sürecini devam ettirmesi beklenebilir. Bu nedenle yerleşiklerin 

ek talebinin gelmesi mümkün görünüyor. Tüm bu etmenleri bir araya toplayıp 

baktığımızda: kurdaki mevcut seviyelerin kısa – orta vadeli alım fırsatı olarak sınırlı 

kalması mümkün olabileceğini görüyoruz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5334 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,5430 seviyesi direnç, 3,5296 seviyesi ise destek konumunda. 3,5430 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5500, 3,5296 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5191. 

USD/TL (Günlük, TL) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Mayıs 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

EUR/USD 

Dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC tutanaklarında ABD’deki ekonomik büyümedeki 

yavaşlamaya rağmen işgücü piyasasının güçlenmeyi sürdürdüğünün ifade edilmesi dolar 

endeksini değerlendirdi. Tutanakların yayınlanmasının ardından dolar endeksi 99 seviyesi 

üzerine çıkarken, EURUSD paritesinin ise 1,08’li seviyelere gerilediği görüldü. Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,09 seviyesinin hemen altında hareket eden 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 beklentisi, 

EURUSD paritesini 1,10 seviyesi eşiğine kadar taşıyan en önemli faktördü. Dolayısı ile 

Macron’un seçimleri kazanması durumunda paritede majör bir fiyatlama görmeyebiliriz. 

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 hız kaybetmesine neden olan faktörlerden bir 

tanesi. Dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC tutanaklarının da ABD ekonomisine 

yönelik iyimser notlar barındırması, paritenin 1,09’un altına gerilemesine neden oldu. 

Fransa seçimlerinin fiyatlanmış olması ve dolar endeksindeki gerilemenin hız kaybetmesi 

ile birlikte EURUSD paritesindeki kısa vadeli yükseliş hareketinin sonuna yaklaşıldığını 

düşünüyoruz. Dolayısı ile EURUSD paritesindeki mevcut seviyelerin kısa vadeli satış fırsatı 

verebileceğini düşünmekteyiz. Bugün saat 19:30’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

Draghi’nin konuşması gerçekleşecek. Draghi, İsviçre Lozan’da Jean Monnet Foundation’ın 

düzenlediği bir etkinlikte konuşma yapacak. ABD ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan 

verilerin yanı sıra, Draghi’nin açıklamalarını da takip ediyor olacağız. Paritedeki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0893 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0856 seviyesi destek, 1,0900 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,0900 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,0932, 1,0856 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,0818. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarındaki kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alıma 

işaret ettiklerini belirtmiş, altının 1255 seviyesi üzerinde tutunamaması durumunda 1250 

seviyesi altına doğru geri çekilmesinin beklenebileceğini ifade etmiştik. Öngördüğümüz 

üzere 1255 seviyesi üzerinde tutunamayarak 1250 seviyesi altına inen altın, 1235’li 

seviyelere kadar geril çekildi.  Altındaki geri çekilmede, FOMC tutanakları ile birlikte kısa 

vadeli yükselişini hızlandıran dolar endeksi etkili oldu. Dün akşam saatlerinde açıklanan 

FOMC tutanaklarında ABD’deki ekonomik büyümedeki yavaşlamaya rağmen işgücü 

piyasasının güçlenmeyi sürdürdüğünün ifade edilmesi dolar endeksini değerlendirdi. 

Tutanakların yayınlanmasının ardından dolar endeksi 99 seviyesi üzerine çıkarken, altın 

fiyatları da 1235’li seviyelere kadar geriledi. 10 Nisan’dan bu yana istikrarlı bir gerileme 

içerisinde olan dolar endeksine rağmen, küresel piyasalarda yüksek seyretmekte olan risk 

iştahı nedeniyle sert satış baskılarına maruz kan altın fiyatlarında satış döneminin bittiğini 

söylemek için henüz erken. Zira, dolar endeksinin yeni yeni toparlanmaya başlıyor oluşu, 

altının bir de dolar endeksindeki yükselişten zarar görebileceğini ve düşüşünü dolar 

endeksi kaynaklı devam ettirebileceğini işaret ediyor. Dolar endeksindeki kısa vadeli 

toparlanma hareketinin devam etmesi ile birlikte dün itibariyle 200 günlük hareketli 

ortalamasını aşağı yönlü kıran altın fiyatları, düşüş hareketini sürdürebilir ve kısa vadede 

ilk etapta 1230 seviyesinin hedef alabilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1238,66 işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1235,50 seviyesi destek, 1240,67 seviyesi ise direnç konumunda. 1240,67 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1245, 1235,50 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1230. 

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 2,388 -%0.1 %0.0 %1.2 %14.5 %6.7

DAX 12,528 %0.2 %0.5 %2.0 %22.1 %9.1

FTSE 7,235 -%0.2 -%0.6 -%1.2 %8.1 %1.3

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

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 93,863 -%0.5 -%0.8 %5.9 %26.4 %20.1

Çin 3,135 -%0.1 -%0.2 -%2.8 %0.3 %1.0

Hindistan 29,895 %0.6 -%0.2 %0.5 %10.2 %12.9

Endonezya 5,647 %0.2 -%1.2 %0.1 %5.5 %6.8

Rusya 1,994 -%1.6 -%0.2 -%1.6 %1.6 -%10.7

Brezilya 66,094 -%0.9 %1.5 %0.5 %7.3 %9.7

Meksika 49,100 -%1.0 -%1.4 -%0.5 %5.2 %7.6

Güney Afrika 53,587 -%0.6 %1.3 %1.8 %7.9 %5.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %0.8 -%1.6 -%13.7 -%51.6 -%23.9

EM VIX 16 %4.9 %5.6 -%3.5 -%45.6 -%28.9

MOVE 59 -%1.6 -%2.6 -%3.0 -%18.2 -%17.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5352 %0.2 -%1.2 -%3.0 %13.7 %0.3

Brezilya 3.1666 %0.5 -%0.2 %1.7 -%2.3 -%2.6

Güney Afrika 13.4377 %0.7 %1.2 -%1.8 -%0.2 -%2.2

Çin 6.8989 %0.0 %0.1 a.d. %2.0 -%0.7

Hindistan 64.1487 -%0.1 %0.1 -%1.3 -%3.9 -%5.6

Endonezya 13308 %0.0 %0.2 -%0.1 %1.8 -%1.2

CDS *

Türkiye 200.2 -1.6 -15.0 -23.5 -15.5 -24.2

Brezilya 211.0 -2.6 -8.8 -3.9 -50.1 63.7

Güney Afrika 187.9 0.1 a.d. a.d. a.d. a.d.

Endonezya 125.3 0.5 0.1 -2.2 -10.9 30.5

Rusya 151.9 2.4 -6.5 -9.7 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.4 -0.1 0.6 -0.5 0.2 -1.0

Brezilya %10.3 0.1 -0.1 0.3 -1.3 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.1 -0.4 0.0 -0.3

Hindistan %7.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.4

Endonezya %7.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 0.00 0.58 -0.41 0.15 -0.80

Brezilya %4.6 -0.01 -0.14 -0.13 -0.17 -0.90

Güney Afrika %4.5 -0.12 -0.23 -0.34 0.21 -0.40

Endonezya %3.8 -0.02 -0.02 -0.08 0.13 -0.55

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50.79 %0.7 -%2.0 -%4.4 %9.6 -%10.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.82 %0.3 -%3.6 -%4.8 %7.1 -%11.0

Altın - USD / oz 1248.5 -%0.7 -%1.1 -%0.2 -%4.2 %8.4

Gümüş - USD / t oz. 16.487 -%1.7 -%5.0 -%9.5 -%10.5 %3.1

Commodity Bureau Index 427.92 %0.1 %1.4 -%0.4 %5.8 %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. 

 


