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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü dar bir bantta işlem gören BİST-100 endeksi günü %0.24 

değer kaybı ile 89.722 seviyesinden kapattı.  

Bu hafta gündem olarak yurtiçinde göreceli olarak zayıf olmakla 

beraber yurtdışında ABD tarafından gelecek olan verilerin, AMB faiz 

kararının ve Fed’in 15 Mart Çarşamba günü yapacağı toplantıya 

yönelik beklentilerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz.  

Yurtiçinde ise geçen hafta beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme 

gösteren enflasyon verileri sonrasında, yüklü Hazine itfası 

öncesindeki ihaleler ile özellikle faiz tarafındaki baskının bir miktar 

daha sürmesi beklenebilir.  

Cuma günü Yellen’in yapmış olduğu açıklamaların GOÜ para 

birimleri üzerinde hafif negatif etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Öte 

yandan, ABD ve Avrupa vadeli işlemlerindeki hafif zayıf seyrinde 

Borsa İstanbul üzerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olmasını ve BİST-100 

endeksinin 89.400 seviyesinin altına gelmesi durumunda satışların 

hızlanabileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

89.946, 90.170 ve 90.461 dirençlerini ve 89.432, 89.141 ve 88.917 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Şubat TÜFE artışı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Halkbank – Yönetim Kurulu, 4 Nisan’da hisse başına 0,205TL 

brüt temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 Koç Holding - Yönetim Kurulu, 6 Nisan’da hisse başına 0,326TL 

brüt temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 Kordsa - Yönetim Kurulu, 21 Nisan’da hisse başına 0,296TL brüt 

temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 Migros – Şubat ayında 18 yeni mağaza açtı 

 Pegasus - Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Şişecam – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

6 Mart - Şubat Reel Efektif Kur Endeksi

              Hazine ihaleleri

7 Mart - Hazine Şubat Nakit Bütçe verileri

               Hazine İhaleleri

8 Mart - Ocak Sanayi Üretimi verileri

9 Mart - Haftalık yabancı portföy hareketleri 

              TCMB haftalık para ve banka göstergeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,722 -%0.2 %1.7

BIST-30 110,217 -%0.3 %1.7

Banka 153,403 -%0.6 %2.4

Sanayi 95,385 %0.3 %1.2

Hizmet 56,357 -%0.3 %1.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 10.53 10.42 10.41

2 yıllık bono faizi 11.34 11.22 11.15

10 yıllık bono faizi 11.27 11.07 10.81

Kur

USD/TL 3.72 %4.3 -%0.6

EUR/TL 3.92 %3.6 -%2.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.82 %4.0 -%1.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 183 187 179

Ortalama işlem hacmi * 1.27 1.24 1.34

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.0x 7.6x

PD/DD 1.09x 1.12x 1.00x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.81x 0.72x

FD/FAVÖK 8.1x 7.6x 6.7x

Kar büyümesi %13.1 %18.4 %18.0

Özsermaye karlılığı %12.6 %12.9 %13.6

Temettü verimi %2.9 %3.3 %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 

Şubat TÜFE artışı beklentilerin üzerinde gerçekleşti 

Şubat ayı TÜFE artışı %0,81 oranında gerçekleşirken kurum beklentimiz olan %0,47 ve 

medyan tahmin %0,44 seviyelerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Alt kalemlere 

bakıldığında ise kur geçişkenliğinin oldukça etkili olduğu dikkat çekti.   

 Özellikle ulaştırma fiyatlarındaki %2,82 oranındaki artışın manşet enflasyona 

etkisi 0,45 yüzde puana ulaştı. 

 Giyim sektöründeki mevsimsel fiyat düşüşlerinin ise geçmiş yıl ortalamalrına 

göre oldukça sınırlı kalması da manşet TÜFE üzerinde etkili bir diğer unsur 

oldu.  

 Sonuç olarak ise yıllık enflasyon %9,22 seviyesinden %10,13 seviyesine taşındı. 

 Yılın ikinci ayında iki haneli seviyelere ulaşmak ise özellikle kur ve faiz 

görünümü üzerinde bir miktar baskı yarattı. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Halkbank – 4 Nisan’da dağıtılmak üzere hisse başına brüt 0,205TL nakit kar payı 

dağıtımını Genel Kurul’un onayına sunulacağını açıkladı. Temettü verimi %1,8. 

Koç Holding – 6 Nisan’da dağıtılmak üzere hisse başına brüt 0,326TL nakit kar payı 

dağıtımını Genel Kurul’un onayına sunulacağını açıkladı. Temettü verimi %2,1. 

Kordsa – 21 Nisan’da dağıtılmak üzere hisse başına brüt 0,296TL nakit kar payı 

dağıtımını Genel Kurul’un onayına sunulacağını açıkladı. Temettü verimi %4. 

Migros (AL, Hedef Fiyat: 24TL) – Şubat ayında 18 yeni mağaza açtı. Toplam mağaza 

sayısı 1.617’ye ulaştı. 

Pegasus – 4. çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi -131 

milyon TL’dir. Piyasanın net satışlar ve FAVÖK beklentisi ise sırasıyla 859 milyon TL ve -

95 milyon TL seviyesindedir. 

Şişecam - 4. çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 213 milyon 

TL’dir. Piyasanın net satışlar ve FAVÖK beklentisi ise sırasıyla 2.275 milyon TL ve 448 

milyon TL seviyesindedir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü dar bir bantta işlem gören BİST-100 endeksi günü %0.24 değer kaybı 

ile 89.722 seviyesinden kapattı.  

Bu hafta gündem olarak yurtiçinde göreceli olarak zayıf olmakla beraber 

yurtdışında ABD tarafından gelecek olan verilerin, AMB faiz kararının ve Fed’in 15 

Mart Çarşamba günü yapacağı toplantıya yönelik beklentilerin ön plana çıkacağını 

düşünüyoruz.  

Yurtiçinde ise geçen hafta beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme gösteren 

enflasyon verileri sonrasında, yüklü Hazine itfası öncesindeki ihaleler ile özellikle 

faiz tarafındaki baskının bir miktar daha sürmesi beklenebilir.  

Cuma günü Yellen’in yapmış olduğu açıklamaların GOÜ para birimleri üzerinde 

hafif negatif etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Öte yandan, ABD ve Avrupa vadeli 

işlemlerindeki hafif zayıf seyrinde Borsa İstanbul üzerinde etkili olabileceğini 

düşünüyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olmasını ve BİST-100 endeksinin 

89.400 seviyesinin altına gelmesi durumunda satışların hızlanabileceğini 

düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 89.946, 90.170 ve 90.461 

dirençlerini ve 89.432, 89.141 ve 88.917 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Cuma günü sabah saatlerinde açıklanan Türkiye Şubat ayı TÜFE verisi, kurum 

beklentimiz olan %0,44 ve piyasa beklentisi olan %0,47’nin oldukça üzerinde gelerek 

%0,81 olarak gerçekleşti. Böylelikle yıllık TÜFE artışı çift hanelere ulaştı ve %10,13 ile 

son 5 yılın zirvesine çıktı. Beklentilerin oldukça üzerinde gelen TÜFE verileri sonrasında 

TL üzerinde sert satış baskıları yaşandığı görüldü. USDTRY paritesi, enflasyon verisi 

sonrasında sert bir şekilde yükselerek 3,74 seviyesi üzerine çıktı. Günün ilerleyen 

saatlerinde kazançlarının büyük kısmını geri veren USDTRY paritesi, Fed Başkanı Janet 

Yellen’ın Cuma akşamki açıklamalarının ardından 3,7009 seviyesine kadar indi. Yellen, 

Cuma günkü açıklamasında, Başkan Donald Trump’ın uygulayacağı politikalara yönelik 

pek çok belirsizlik olduğunu belirtti ve “Hangi politika değişiklikleri yürürlüğe konacak? 

Neler olduğunu görmek için sabırlı olmalıyız "dedi. Yellen’ın bu açıklamaları ile birlikte 

sert bir şekilde geri çekilen USDTRY paritesi, yeni haftanın ilk işlem saatlerinde 3,71 

seviyesi üzerinde hareket ediyor. Bugün ABD’den gelecek olan Fabrika Siparişleri verisi 

dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Teknik açıdan 3,70 seviyesi üzerindeki 

hareketlerin takip edilmesi önemli olacaktır. Kurun 3,70 üzerindeki seyrini sürdürmesi 

durumunda yönünü yeniden yukarı çevirmesi ve alım fırsatları vermesi beklenebilir. 

Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 3,7174 

seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,7052 seviyesi destek, 3,7195 seviyesi 

ise direnç konumunda bulunuyor. 3,7195 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir 

sonraki destek seviyemiz 3,70, 3,7330 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,7526 olarak karşımıza çıkıyor. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Cuma günü, Fed Başkanı Janet Yellen’ın Chicago’da gerçekleştirdiği açıklamasında 

“belirsizlik” vurgusu yapması, dolar endeksinde sert satış baskılarına neden olurken 

EURUSD paritesinin de kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırarak 1,06 seviyesi 

üzerine çıkmasına neden oldu. Cuma günü Yellen’ın konuşmasının ardından 101,90 

seviyelerinden 101,34’e kadar gerileyen dolar endeksi, yeni haftaya 101,47-101,33 

bandında yatay başladı. Dolar endeksinin 50 günlük hareketli otalaması üzerinde 

tutunması sürdürmesi durumunda mevcut kayıplarını kısa süre içerisinde telafi 

edebileceğini düşünmekteyiz. Dolar endeksindeki yükseliş eğimlinin sürebileceğini ve 

euro üzerindeki baskının yaklaşan seçimler ile birlikte artabileceğini göz önünde 

bulunduracak olursak, EURUSD paritesindeki yükseliş hareketlerinin satış fırsatı olarak 

sınırlı kalmaya devam edebileceğini belirtebiliriz. Bugün ABD’den gelecek olan Fabrika 

Siparişleri verisi dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Bu hafta içerisinde ise 

Perşembe günü gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve Cuma günü 

ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve Saatlik Ortalama Kazançlar verileri 

yakından takip edilecek. EURUSD paritesindeki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0602 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,0580 seviyesi destek, 1,0608 seviyesi ise direnç konumunda. 1,0580 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 1,0553, 1,0608 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 1,0645. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Fed Başkanı Janet Yellen’ın Cuma günkü açıklamalarının ardından sert bir şekilde geri 

çekilen dolar endeksi, altın fiyatlarının yeniden 1230 seviyesi üzerine çıkarak 

kayıplarının bir kısmını geri vermesini sağladı. Yellen’ın Cuma günkü açıklamasında, 

Donald Tump’ın uygulamalarına yönelik belirsizliklere vurgu yapması ve ABD 

ekonomisindeki büyüme potansiyelinin %2’den aşağıda göründüğünü belirtmesi, dolar 

endeksi üzerinde baskı yarattı. Bu sabah saatleri itibariyle 1235,50 direncinin hemen 

altında hareket etmekte olan altın fiyatlarında, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı 

alıma işaret ettiğini görüyoruz. Bu noktada yatırımcılarımıza, altın fiyatlarının 1235,50 

direnci civarındaki seyrini yakından takip etmelerini ve bu direncin aşılamaması 

durumunda oluşabilecek satış fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyoruz. Bugün 

ABD’den gelecek olan Fabrika Siparişleri verisi dışında açıklanacak önemli bir veri 

bulunmuyor. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1233,20 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1230 

seviyesi destek, 1235,50 seviyesi ise direnç konumunda. 1235,50 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1239, 1230 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1225. 

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 2,383 %0.1 %0.7 %4.0 %9.0 %6.4

DAX 12,027 -%0.3 %1.9 %4.5 %12.5 %4.8

FTSE 7,374 -%0.1 %1.8 %2.8 %8.0 %3.2

Nikkei 19,469 -%0.5 %1.4 %2.1 %13.4 %1.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89,722 -%0.2 %1.7 %2.7 %15.0 %14.8

Çin 3,218 %0.4 %0.0 %2.3 %4.5 %4.1

Hindistan 28,832 %0.7 %0.8 %2.1 %0.2 %9.0

Endonezya 5,391 %0.1 %0.2 %0.0 %0.4 %1.8

Rusya 2,057 %0.4 -%1.7 -%6.9 %0.9 -%7.9

Brezilya 66,786 %1.4 -%2.6 %4.4 %11.1 %10.9

Meksika 47,415 %0.3 %0.8 %0.4 -%0.4 %3.9

Güney Afrika 51,709 -%0.4 %0.2 -%0.8 -%3.7 %2.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%7.2 -%4.4 -%0.1 a.d. -%21.9

EM VIX 18 -%6.6 %1.7 %8.3 a.d. -%20.2

MOVE 66 -%5.4 -%5.8 -%2.4 a.d. -%8.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7045 -%0.6 %2.7 %0.2 %25.8 %5.1

Brezilya 3.1161 -%1.2 %0.2 -%0.2 -%5.1 -%4.1

Güney Afrika 13.0275 -%1.0 %0.6 -%1.8 -%9.4 -%5.2

Çin 6.8972 %0.1 %0.4 %0.4 %3.3 -%0.7

Hindistan 66.805 %0.1 a.d. -%0.8 a.d. -%1.6

Endonezya 13383 %0.2 %0.4 %0.3 %1.7 -%0.7

CDS *

Türkiye 243.5 -0.3 6.1 -11.7 55.6 8.4

Brezilya 220.7 3.2 -5.5 -14.8 52.3 150.0

Güney Afrika 191.0 -0.5 -1.7 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 127.7 1.1 0.4 -19.7 26.9 58.2

Rusya 165.5 -0.5 -6.1 a.d. a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.3 0.2 1.5 0.4 1.6 -0.1

Brezilya %10.2 -0.1 0.0 -0.4 -1.8 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.2

Hindistan %6.8 -0.1 a.d. 0.4 a.d. 0.3

Endonezya %7.5 0.0 0.0 -0.1 0.6 -0.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.9 0.01 1.38 0.37 1.35 0.00

Brezilya %4.8 -0.09 0.09 -0.07 a.d. -0.66

Güney Afrika %4.6 0.00 0.15 0.02 0.32 -0.32

Endonezya %3.9 0.02 0.05 -0.14 0.52 -0.40

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.9 %1.5 -%0.2 -%1.6 %17.4 -%1.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.33 %1.4 -%1.2 -%0.9 a.d. -%0.7

Altın - USD / oz 1226.5 -%0.5 -%2.4 %0.7 a.d. %6.5

Gümüş - USD / t oz. 17.697 %0.0 -%3.5 %1.2 a.d. %10.7

Commodity Bureau Index 434.42 %0.1 %0.6 %0.3 a.d. %2.7

* 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. 

 


