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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün yatay bir seyir izleyen BİST-100 endeksi gün sonuna doğru 

gelen satışlarla birlikte günü %0,46 değer kaybı ile 100.744 

seviyesinden kapattı. Güney Afrika ile ilgili haber akışının GOÜ hisse 

senetleri piyasaları üzerinde olumsuz etkisi oldu. 

Bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, Avrupa Parlamentosu’ndan 

gelecek olan haber akışının piyasalar üzerinde sınırlı da olsa etkisi 

olabileceğini düşünüyoruz. Yurtdışı tarafta ise, ABD’den açıklanacak 

olan ADP istihdam ve PMI verileri yatırımcılar tarafından yakından 

takip edilecek veriler olacaktır. Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse 

senetleri ve döviz piyasalarında yatay bir seyir söz konusu olup, Türk 

lirası olumsuz yönde ayrışmaktadır.  

Bugün Borsa İstanbul’da yatay bir bant hareketi olmasını 

beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 101.192, 101.639 ve 

101.863 dirençlerini ve 100.521, 100.297 ve 99.849 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu bugün oylayacak.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Enka İnşaat – Mehmet Sinan Tara, 500 bin adet pay aldı. 

▪ Mavi – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı., 

▪ Migros – Haziran’da 17 yeni mağaza açtı. 

▪ Türk Traktör – Haziran ayı satış rakamlarını açıkladı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

6 Temmuz -  Haftalık Portföy Hareketleri

                      TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

7 Temmuz -  Haziran Hazine Nakit Bütçe verileri

10 Temmuz - Mayıs Sanayi Üretim Endeksi

11 Temmuz - Hazine ihalesi (2 yıl)

13 Temmuz - Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 100,744 -%0.5 %0.1

BIST-30 123,704 -%0.4 %0.1

Banka 172,140 -%0.9 -%0.1

Sanayi 109,233 -%0.1 %0.8

Hizmet 63,372 %0.0 %0.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.96 11.95

2 yıllık bono faizi 11.28 11.20 11.19

10 yıllık bono faizi 10.75 10.65 10.51

Kur

USD/TL 3.58 %1.6 %2.1

EUR/TL 4.06 %1.4 %2.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.82 %1.5 %2.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 212 214 210

Ortalama işlem hacmi * 1.42 1.35 1.41

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.90x 0.79x

FD/Satışlar 1.32x 1.37x 1.23x

FD/FAVÖK 8.0x 7.8x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %28.1 %17.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.0 %14.4

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.6

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 

Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu bugün oylayacak 

Avrupa Parlamentosu Türkiye - AB üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında 

bulunan raporu oylamaya sunacak. Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin kısmen askıya 

alınmasına ilişkin bir oylama bu sene içerisinde gerçekleştirilmişti. Avrupa Parlamentosu 

kararı şu noktada bağlayıcı olmamakla beraber gün içinde söz konusu habere ilişkin 

açıklamalar piyasada sınırlı da olsa bir hareketliliğe yol açabilir. 

• Avrupa Parlamentosunda alınan bir oylama sonucunun yürürlüğe girebilmesi için 

AB Komisyonu tarafından öneri karar haline getirilip AB Konsey’inde oylanması 

ve kabul görmesi gerekiyor. Bu noktada söz konusu sürecin olasılığı ise oldukça 

düşük görülüyor.  

  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Enka İnşaat - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara, 500 bin adet payı 5,33-5,35 

TL fiyat aralığından dün satın aldığını açıkladı. Tara’nın şirketteki payı %0,311’e yükseldi. 

Mavi – 1Ç17’de (Şubat-Nisan dönemi) 17 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç16’daki net kar 

rakamı 10 milyon TL’ydi. Net satışlar yıllık %38 artarak 428 milyon TL seviyesine gelirken, 

FAVÖK marjı 130 baz puan yıllık iyileşmeyle %12,7 seviyesine yükseldi. 

Migros (TUT, Hedef Fiyat: 28 TL) - Haziran’da 17 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza 

sayısı 1.843’e ulaştı. Açılan mağaza sayısı beklentilerimize paraleldir. (Nötr) 

Türk Traktör – Haziran ayı satış rakamlarını açıkladı. Buna göre; yurtiçi traktör satış adeti 

3 bin (+%16), yurtdışı satış adeti 1,1 bin (+%2) olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında 

oluşan rakamlar yurtiçinde %3 büyümeyi, ihracatta %12 daralmayı işaret ediyor. İlk beş 

aylık dönemde düşüş kaydeden ihracat cephesinde Haziran’da toparlama görüldü. Şirket 

yönetimi 2017 yılı için ihracatta yatay bir satış rakamı öngörüyordu. (Nötr)    
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün yatay bir seyir izleyen BİST-100 endeksi gün sonuna doğru gelen satışlarla birlikte 

günü %0,46 değer kaybı ile 100.744 seviyesinden kapattı. Güney Afrika ile ilgili haber 

akışının GOÜ hisse senetleri piyasaları üzerinde olumsuz etkisi oldu. 

Bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, Avrupa Parlamentosu’ndan gelecek olan haber 

akışının piyasalar üzerinde sınırlı da olsa etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Yurtdışı tarafta 

ise, ABD’den açıklanacak olan ADP istihdam ve PMI verileri yatırımcılar tarafından 

yakından takip edilecek veriler olacaktır. Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri ve döviz 

piyasalarında yatay bir seyir söz konusu olup, Türk lirası olumsuz yönde ayrışmaktadır.  

Bugün Borsa İstanbul’da yatay bir bant hareketi olmasını beklemekteyiz. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 101.192, 101.639 ve 101.863 dirençlerini ve 100.521, 100.297 ve 99.849 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, USDTRY paritesinin kısa vadede 3,55 – 3,57 bandında hareket 

etmesini beklediğimizi belirtmiş, bu bandın yukarı yönlü kırılması durumunda ise kurun 

3,60 seviyesini hedef alabileceğini ifade etmiştik. Dün, Güney Afrika cephesinden gelen 

haberlerin de etkisi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri sert satış baskısı altın 

kaldı. Bununla birlikte 3,55 – 3,57 bandını yukarı yönlü kırarak yükselişini hızlandıran kur, 

3,61 seviyesi üzerini test etti. Kurun kısa vadede kar realizasyonlarının etkisi ile birlikte 

3,610 seviyesi altına doğru geri çekilebileceğini düşünüyoruz. Kıs vadede 3,57 – 3,60 

bandında düne göre daha yatay bir seyir görebiliriz. USDTRY paritesi, hafta başından bu 

yana sergilediği yükseliş hareketi ile birlikte, Ocak ayından bu yana sürdürdüğü düşüş 

trendini yukarı yönlü kırmış durumda. 7 aylık bir trendin yukarı yönlü kırılmış olması, 

kurdaki mevcut yükseliş çabasının devam edebileceğini işaret ediyor. Dolayısı ile 3,57 – 

3,60 bandındaki yatay seyir sonrası yükselişin sürmesi beklenebilir. Kurdaki kısa vadeli 

gidişat açısından yarınki ABD verileri oldukça önemli olacak. ABD datalarının zayıf 

gelmesi ve dolar endeksinin yeniden gerilemesi durumunda kurun aşağıda 3,53 – 3,55 

bandına doğru geri çekilebileceğini, ancak bu bandın altında bir hareketin sınırlı 

olacağını düşünmekteyiz. 3,53 seviyesi aşağıda a oldukça güçlü bir destek. Bu seviyenin 

altını kısa vadede beklememekteyiz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 3,6072 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,6096 seviyesi direnç, 3,60 seviyesi ise destek konumunda. 3,6096 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6182, 3,60 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5900. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

1,14580 sınırından düşüşe geçen ve 3 gün aralıksız düşüş kaydeden EURUSD paritesi, 

yaşadığı sert satış baskılarının ardından dünden bu yana ufak bir soluklanma molası 

veriyor. 1,1330 – 1,1370 seviyeleri arasında yatay bir seyir izleyen EURUSD paritesinin, bir 

süre dinlendikten sonra düşüş hareketini sürdürmesi ve 1,1250 seviyesine doğru düşüşe 

geçmesi beklenebilir. Paritedeki kısa vadeli gidişat açısından yarın ABD’den gelecek olan 

yoğun veri seti oldukça önemli olacak. Haziran ayı istihdam verilerine ilişkin beklentiler 

şöyle oluşuyor: Tarım-dışı istihdam artışı 177,000, işsizlik oranı %4,3 (bir önceki ay da 

%4,3 idi), saatlik ortalama kazançlarda aylık %0,3 oranında artış (yıllık artışın %2,5’dan 

%2,6’ya yükselmesi bekleniyor). Söz konusu veriler içerisinde bir süredir olduğu gibi en 

çok dikkat edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda bir artış gerçekleştiği 

olacak. Tam istihdam koşullarına oldukça yaklaşmış ve %4,5’in altın gerilemiş bir işsizlik 

oranı çerçevesinde ücretlerdeki artışın hız kazanması ve enflasyon bekleyişlerini 

beslenmesi beklenmekteydi. Ancak yıllık ücret artışlarına bakıldığında saatlik ücretlerdeki 

artış henüz kriz öncesi seviyelerine gelmiş durumda değil. Kademeli yükselişin ise son 

dönemde hız kestiği görülüyor. Bu çerçevede tarım dışı istihdam artışı beklentilerin 

altında gelse dahi saatlik ücretlerdeki artışın beklentileri aşması durumu global anlamda 

dolar “pozitif” olarak algılanacaktır. Böyle bir durumda EURUSD paritesinde düşüş 

hareketinin kaldığı yerden devam etmesi beklenebilir. Diğer taraftan ortalama saatlik 

kazançlarda beklentilerin altında bir kazanç, FOMC içerisinde enflasyon bekleyişleri güçlü 

olan kanadı zayıflatıcı yönde bir gelişme olacaktır. Bu çerçevede dolar endeksinde 

yeniden 96’ın altına gelişin yanı sıra EURUSD paritesinde de %1,14’e doğru bir yükseliş 

görme ihtimalimiz var. Ancak paritede, kısa – orta vadede, 1,14 seviyesi üzerinde kalıcı bir 

hareket görmeyi beklemiyoruz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,1341 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,1330 seviyesi destek, 1,1377 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1377 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1406, 1,1330 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1285. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Temmuz 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, Kuzey Kore fiyatlamasının kısa süre içerisinde etkisini 

yitirmesini beklediğimizi ve dolar endeksindeki yükseliş çabasının sürmesinin 

beklentilerimiz dahilinde oluğunu belirtmiştik. Kuzey Kore – ABD arasındaki gerginliğin 

piyasalar üzerindeki etkisinin sınırlı olması ve dolar endeksinin beklediğimiz üzere 

yükselişine devam etmesi, altındaki yükseliş çabasını baskıladı.  Bu sabah saatleri 

itibariyle 200 günlük hareketli ortalamasının hemen altında hareket eden altında, kısa 

vadeli teknik göstergeler, altının ortalamayı yukarı yönlü kırmakta başarısız olabileceğini 

işaret ediyor. Bu noktada, altının 200 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1227,83 

seviyesini yukarı yönlü kıramaması durumunda düşüş hareketine devam etmesi ve 1200 

seviyesi altına doğru gerilemesi beklenebilir. Kısa – orta vadeli gidişat açısından, dolar 

endeksindeki güçlenmenin de etkisiyle birlikte, altın fiyatlarındaki düşüş eğiliminin 

devam edeceği görüşündeyiz. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1225,55 seviyesinden işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1225 seviyesi destek, 1230 seviyesi ise direnç konumunda. 1230 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1235,50, 1225 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1220.  

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 2,433 %0.1 %0.5 %0.1 %6.8 %8.7

DAX 12,454 %0.1 -%1.5 -%1.9 %7.4 %8.5

FTSE 7,368 %0.1 -%0.3 -%2.1 %2.2 %3.1

Nikkei 20,082 -%0.5 -%1.2 %0.0 %2.7 %4.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 100,745 -%0.5 %0.1 %2.5 %30.7 %28.9

Çin 3,207 -%0.3 %0.3 %3.1 %1.4 %3.0

Hindistan 31,246 %0.4 %1.7 %0.6 %17.3 %17.9

Endonezya 5,825 %0.3 %0.4 %2.4 %9.3 %10.3

Rusya 1,921 %0.2 %1.6 %2.7 -%13.2 -%13.9

Brezilya 63,154 -%0.1 %1.8 %0.3 %2.4 %4.9

Meksika 50,301 %0.5 %1.9 %2.2 %9.2 %10.2

Güney Afrika 52,484 %0.8 %1.7 %0.4 %2.5 %3.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 a.d. %10.4 %9.9 -%5.1 -%21.2

EM VIX 17 a.d. %9.0 %4.1 -%14.3 -%25.3

MOVE 56 a.d. %7.5 %6.5 -%26.2 -%21.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6068 %1.3 %2.7 %2.3 %0.4 %2.4

Brezilya 3.2887 -%0.6 %0.3 -%0.3 %2.8 %1.2

Güney Afrika 13.3881 %1.4 %3.5 %5.3 -%1.4 -%2.6

Çin 6.8019 %0.0 %0.0 %0.0 -%1.1 -%2.1

Hindistan 64.78 %0.1 %0.4 %0.6 -%4.7 -%4.6

Endonezya 13364 %0.0 a.d. %0.6 -%0.1 -%0.8

CDS *

Türkiye 201.4 5.2 5.6 -3.4 -36.1 -28.6

Brezilya 243.8 2.1 1.1 2.4 -38.5 40.3

Güney Afrika 208.6 7.5 8.0 9.1 a.d. a.d.

Endonezya 119.1 1.4 1.1 -3.9 -23.3 25.3

Rusya 175.3 6.3 -0.9 18.1 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 0.1 1.0 0.4 -0.7 -0.6

Brezilya %10.5 0.0 -0.1 -0.4 -0.9 a.d.

Güney Afrika %8.8 0.1 0.2 0.4 0.0 -0.1

Hindistan %6.6 0.0 0.1 -0.1 0.2 0.0

Endonezya %6.8 0.0 a.d. -0.1 -0.9 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 a.d. 0.82 0.34 -0.47 -0.56

Brezilya %4.9 a.d. 0.13 0.14 -0.22 -0.56

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.13 -0.07 -0.29

Endonezya %3.7 0.01 a.d. 0.10 -0.27 -0.60

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 47.79 -%3.7 %1.0 -%3.4 -%16.0 -%15.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 45.13 a.d. %0.9 -%4.8 -%16.1 -%16.0

Altın - USD / oz 1221.7 a.d. -%2.1 -%4.5 %3.4 %6.1

Gümüş - USD / t oz. 15.842 a.d. -%5.3 -%9.9 -%4.8 -%0.9

Commodity Bureau Index 447.7 a.d. %1.3 %2.8 %5.5 %5.8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Temmuz 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

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. 

 


