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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Bayram tatili sırasında Cuma günü ABD’de açıklanan Tarım Dışı 

İstihdam ve Haftalık Saatlik Kazanç verilerinin beklentilerin altında 

kalması GOÜ varlıklarını göreceli olarak olumlu yönde etkiledi.  Öte 

yandan, Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler jeopolitik risklerin halen 

gündemde olduğunu ve piyasalar üzerindeki etkisinin kısmen negatif 

olarak gerçekleştiğini işaret ediyor.  

Bu hafta veri akışı oldukça yoğun olacak olup, bugün açıklanacak 

Ağustos ayı enflasyon, PMI ve resmi olmayan dış ticaret verileri, 

piyasalar üzerinde bir miktar hareketliliğe neden olabilir. Ayrıca, 

yurtdışında özellikle ABD tarafından açıklanacak perakende satış 

verilerinin yanı sıra Fed Başkanlarının konuşmalarının önemli 

olacağını düşünüyoruz. Diğer yandan, Türkiye özelinde, AB ile ilgili 

haber akışının da piyasalar üzerinde çok hafif de olsa negatif 

etkisinin olması ihtimalinin altını çizmekte fayda var. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir bant hareketi olmasını 

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 110,367, 110,724 ve 

110,931 dirençlerini ve 109,804, 109,597 ve 109,240 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün Ağustos ayı Enflasyon PMI ve resmi olmayan dış ticaret 

verileri açıklanacak.  

▪ Türkiye-Almanya ilişiklerindeki gerginlik devam ediyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ BIST 30 Endeksi – ARCLK, KOZAL, SODA, TCELL, TKFEN ve 

TTKOM Eylül ayında karşı taraf bilgisinin paylaşılacağı hisselerdir. 

 

 
 

 
 

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-100 110,010 -%0.4 %0.8

BIST-30 135,427 -%0.4 %0.8

Banka 183,434 -%0.8 %0.1

Sanayi 119,417 -%0.2 %0.7

Hizmet 71,953 -%0.2 %1.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.01 11.99 11.97

2 yıllık bono faizi 11.59 11.56 11.67

10 yıllık bono faizi 10.62 10.60 10.66

Kur

USD/TL 3.44 -%1.1 -%2.3

EUR/TL 4.14 %1.0 %0.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.79 %0.0 -%1.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 241 236 230

Ortalama işlem hacmi * 1.12 1.43 1.75

* 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 0.94x 0.83x

FD/Satışlar 1.32x 1.52x 1.37x

FD/FAVÖK 7.9x 8.4x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %39.2 %14.4

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 

Bugün Ağustos ayı Enflasyon PMI ve resmi olmayan dış ticaret 

verileri açıklanacak   

Bugün saat 10:00 Ağustos ayı enflasyon verilerinin yanı sıra, yine aynı aya ilişkin PMI 

ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından resmi olmayan dış ticaret verileri 

açıklanıyor olacak. Buna göre;  

• Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin medyan beklenti %0,15 oranında bir 

artış. Kurum beklentimiz ise %0,17 oranında artış. Beklentilerimiz 

doğrultusunda gelmesi durumunda yıllık enflasyon %9,79 seviyesinden 

%10,29’a yükselecek.  Yılsonu TÜFE beklentimizi %9,7 olarak koruyoruz. 

Sabah saatleri itibariyle İstanbul Ticaret Odası tarafından, İstanbul TÜFE artışı 

%0,02 olarak açıklanırken, gıda fiyat artışı %0,41 oranında bir artış gösterdi. 

Söz konusu artışlar tarihi ortalamaların altında bir yeri işaret ederken, 

bugünkü verilere ilişkin olarak da bir miktar aşağı yönlü gerçekleşme riskini 

göstermektedir.  

• İSO/Markit Ağustos PMI verileri tarafına bakıldığında ise Haziran’da görülen 

54,7 seviyesinden Temmuz ayında 53,6’a gerileme yaşanmıştı. Ancak siparişler 

ve satın alma faaliyetleri tarafındaki güçlü seyir devam etmişti. Ağustos ayı 

Reel sektör Güven endeksi verileri güçlü seyrin devamını işaret etmişti. Bu 

seyrin PMI yansıması yakından takip edilecek. 

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yine aynı saate resmi olmayan 

dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ihracat verileri yıllık %12 

oranında bir artışı işaret ederken, 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. TİM 

verilerinin altın ticaretini içermediğini belirtmekte yarar var.  

Türkiye-Almanya ilişiklerindeki gerginlik devam ediyor  

Almanya’daki 24 Eylül seçimleri öncesinde Pazar günü gerçekleştirilen seçim 

televizyon düellosunda Almanya Başbakanı Merkel ve SPD’nin başbakan adayı 

Schulz’un Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerini kesme vaadi Türkiye tarafından sert 

tepki ile karşılandı.  

• Dışişleri Bakanlığı, Almanya ve Avusturya’daki Türkiye karşıtlığını ‘esef ve 

ibretle izliyoruz’ derken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı 

Başdanışmanı Kalın söz konusu açıklamaların popülizm bazlı olduğunun altını 

çizdi.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

BIST 30 Endeksi – ARCLK, KOZAL, SODA, TCELL, TKFEN ve TTKOM Eylül ayında karşı 

taraf bilgisinin paylaşılacağı hisselerdir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Bayram tatili sırasında Cuma günü ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam ve Haftalık 

Saatlik Kazanç verilerinin beklentilerin altında kalması GOÜ varlıklarını göreceli olarak 

olumlu yönde etkiledi.  Öte yandan, Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler jeopolitik risklerin 

halen gündemde olduğunu ve piyasalar üzerindeki etkisinin kısmen negatif olarak 

gerçekleştiğini işaret ediyor.  

Bu hafta veri akışı oldukça yoğun olacak olup, bugün açıklanacak Ağustos ayı 

enflasyon, PMI ve resmi olmayan dış ticaret verileri, piyasalar üzerinde bir miktar 

hareketliliğe neden olabilir. Ayrıca, yurtdışında özellikle ABD tarafından açıklanacak 

perakende satış verilerinin yanı sıra Fed Başkanlarının konuşmalarının önemli 

olacağını düşünüyoruz. Diğer yandan, Türkiye özelinde, AB ile ilgili haber akışının da 

piyasalar üzerinde çok hafif de olsa negatif etkisinin olması ihtimalinin altını çizmekte 

fayda var. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir bant hareketi olmasını bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 110,367, 110,724 ve 110,931 dirençlerini ve 109,804, 109,597 ve 

109,240 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 2,477 %0.2 %1.4 %0.0 %3.9 %10.6

DAX 12,102 -%0.3 -%0.2 -%1.6 %0.6 %5.4

FTSE 7,411 -%0.4 %0.1 -%1.3 %0.5 %3.8

Nikkei 19,508 -%0.5 %0.2 -%2.7 -%0.3 %1.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 110,011 -%0.4 %1.0 %3.6 %23.2 %40.8

Çin 3,380 %0.2 %0.6 %3.8 %5.2 %9.1

Hindistan 31,702 %0.3 %1.3 -%1.6 %10.3 %19.4

Endonezya 5,814 -%0.3 -%1.8 %0.3 %7.5 %9.4

Rusya 2,003 -%0.4 %0.8 %2.6 -%2.6 -%10.3

Brezilya 72,129 %0.3 %1.6 %7.8 %8.0 %19.8

Meksika 50,826 -%0.5 -%0.9 -%1.0 %7.2 %11.4

Güney Afrika 56,313 -%0.4 -%0.4 %0.7 %8.9 %11.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%4.3 -%10.2 %0.4 -%19.2 -%27.8

EM VIX 15 -%6.5 -%6.0 %6.8 -%14.5 -%30.8

MOVE 49 -%3.3 -%2.2 -%1.1 -%29.5 -%31.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4349 %0.1 -%0.3 -%2.6 -%7.4 -%2.5

Brezilya 3.1411 %0.0 -%0.8 %0.3 %0.1 -%3.4

Güney Afrika 12.9712 %0.2 -%0.5 -%3.6 -%0.4 -%5.6

Çin 6.5309 -%0.4 -%1.3 -%2.9 -%5.3 -%6.0

Hindistan 64.05 %0.0 %0.2 %0.7 -%4.0 -%5.7

Endonezya 13342 a.d. %0.0 %0.2 -%0.1 -%1.0

CDS *

Türkiye 162.3 1.6 -10.3 -2.6 -48.8 -28.8

Brezilya 191.3 -1.5 -6.8 0.8 18.7 -24.0

Güney Afrika 169.0 0.0 a.d. a.d. a.d. a.d.

Endonezya 101.2 1.5 -2.9 -7.0 -7.5 -12.0

Rusya 140.5 1.5 -7.1 -10.2 -12.4 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 a.d. 0.9 0.0 -0.3 -0.8

Brezilya %10.0 0.0 -0.1 0.2 -0.2 a.d.

Güney Afrika %8.5 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.4

Hindistan %6.5 0.0 -0.1 0.1 -0.4 0.0

Endonezya %6.7 a.d. -0.1 -0.2 -0.8 -1.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.7 a.d. 0.27 -0.24 -0.94 -1.11

Brezilya %4.4 -0.02 -0.07 -0.21 -0.44 -1.08

Güney Afrika %4.5 0.00 -0.04 -0.13 -0.10 -0.42

Endonezya %3.5 -0.01 -0.07 -0.18 -0.37 -0.85

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 52.34 -%0.8 %0.9 -%0.2 -%6.6 -%7.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.29 %0.1 -%1.2 -%3.8 -%12.1 -%12.0

Altın - USD / oz 1326.6 %0.6 %2.6 %4.2 %6.1 %15.2

Gümüş - USD / t oz. 17.719 %1.4 %3.9 %5.7 -%3.9 %10.8

Commodity Bureau Index 435.55 %0.0 %0.0 -%1.3 %0.0 %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. 

 


