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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü %1’e yakın bir değer artışı gösteren 

BİST-100 endeksi haftayı 93.928 puandan kapadı. S&P’nin geçen 

hafta Cuma günü seans sonrasındaki açıklaması ile Türkiye gerek 

kredi notu gerekse görünümünü sabit tuttuğu görüldü. Söz konusu 

kararın herhangi bir piyasa etkisinin olmasını beklemiyoruz.  

Gün içerisinde yurtiçinde takip edilecek en önemli veri Mart ayı 

sanayi üretimi verisi olacak. Düzeltilmemiş sanayi üretiminin %2,4 

oranında artış sergilemesi bekleniyor. Söz konusu verinin oldukça 

oynak olması dolayısıyla sürprize açık olduğu ve beklentileri 

aşan/altında kalan sonuçların piyasa üzerinde sınırlı da olsa etkili 

olabileceğini belirtmek gerekir. 

Gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde Fransa’da Macron’ın seçimleri 

kazanması ve petrol fiyatlarında bir miktar da olsa kayıpların telafi 

edilmesinin olumlu etkide bulunması beklenebilir. Sabah kotasyonları 

itibariyle TL’nin olumlu ayrıştığını görüyoruz. Burada özellikle TCMB’nin 

ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini Cuma günü %11,96’ya taşımasının 

da önemli etkenlerden biri olduğunu düşünüyoruz. 

Sonuç olarak bugün pozitif bir açılış beklerken, ilerleyen saatlerde 

haber akışı çerçevesinde daha dar bir bantta dalgalanan piyasa 

öngörümüz bulunuyor. Gün içinde BİST-100 endeksinde 94.319, 

94.709 ve 95.312 dirençlerini ve 93.326, 92.723 ve 92.333 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 S&P Türkiye’nin kredi notunu teyit etti. 

 Gıda fiyatlarındaki artış çerçevesinde tedbirler üzerinde çalışıyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Finansal sonuçlarını açıklayan şirketler: Akenerji, Çimsa, Netaş, 

Türk Havayolları 

 Bim Mağazaları – Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Migros -  Nisan ayı mağaza açılış rakamlarını açıkladı. 

 Orge Enerji – 39 milyon TL tutarında yeni sözleşme imzaladı. 

 Tümosan – Mali tablolarını açıklamak için ek süre istedi. 

 İlk çeyrek sonuçlarını açıklayacak diğer şirketler: Aselsan, 

Logo Yazılım 

 Bugün temettü dağıtımı yapacak şirketler: Ege Gübre, 

Eczacıbaşı İlaç 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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 93,928 %1.0 -%0.8

BIST-30 115,502 %1.0 -%1.0

Banka 160,616 %0.7 -%1.5

Sanayi 99,805 %1.1 %0.0

Hizmet 58,089 %0.5 -%2.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.94 11.80

2 yıllık bono faizi 11.28 11.32 11.34

10 yıllık bono faizi 10.50 10.47 10.49

Kur

USD/TL 3.56 %0.3 -%3.2

EUR/TL 3.90 %0.7 -%0.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.73 %0.5 -%1.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 200 201 185

Ortalama işlem hacmi * 1.62 1.46 1.35

* 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 7.6x 6.7x

Kar büyümesi %13.5 %20.9 %18.2

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 

S&P Türkiye’nin kredi notunu teyit etti  

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Cuma günü yaptığı Türkiye 

değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve ülkenin not görünümünü 

“negatif” olarak korudu.  Hatırlayacağımız üzere S&P 27 Ocak’ta Türkiye’nin kredi notu 

görünümünü “durağan”dan “negatif”e düşürmüş ve TCMB’nin uyguladığı para 

politikasının yetersiz kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Türkiye’nin S&P tarafından 

yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında değerlendiriliyor oluşu diğer kredi 

derecelendirme kuruluşları üzerinde de baskı yaratan bir faktör olarak öne çıkıyor. 

 S&P'nin Cuma günkü açıklamasında, zayıf büyüme ve para birimindeki volatilite 

gibi risklerin, beklentilerin üzerinde bir mali bozulmaya veya enflasyon baskılarına 

yol açabileceğini belirtti. Türkiye'de 2017-2020 döneminde ortalama %3'lük bir 

büyüme öngörüldüğünü ifade eden S&P, genel devlet borcunun 2017-2020 

arasında GSYİH'nin yaklaşık %26'sını oluşturacağını öngörüyor.  

 

Gıda fiyatlarındaki artış çerçevesinde tedbirler üzerinde çalışıyor  

Başbakan Yardımcısı Şimşek, gıda enflasyonunu düşürmek amacıyla işlenmemiş gıda 

ürünlerine yönelik iç piyasada arz sürekliliğini gözeten dış ticaret tedbirleri alacaklarını 

açıkladı. Bu çerçevede; Ekmekte fiyat belirleme sürecine ilişkin yeni düzenlemeler 

yapılması ve taze meyve ve sebzede alternatif pazarlama kanallarının devreye sokulması 

planlanıyor.  Şimşek ayrıca arz zincirindeki belirli noktalarda rekabet koşullarının detaylı 

incelenmesi ve saklanabilir ürünlerde yasa dışı stoklamaya ilişkin denetimlerin artırılması 

hususlarında kısa sürede önemli adımlar atılacağını belirtti. Bu noktada arz artışı için 

vergi teşvikleri üzerinde de çalışıldığı söylendi. Şimşek’in açıklamasına göre ürünlerin arz 

zincirinde üreticiden tüketiciye giderken geçtiği aşamalara uluslararası normlarla uyumlu 

standartlar getirilecek. 

 Enflasyonun iki haneli seyrettiği ve %12’’lere yaklaştığı bir noktada özellikle gıda 

enflasyonun yarattığı baskı ve volatilite uzun bir süredir konuşuluyor. Bu çerçevede 

kurulan Gıda Komitesi söz konusu oynaklığı düşürmek amacıyla çalışmalar yapıyor. 

Ancak gelinen noktada somut adımların atılamamış olduğu görülüyor. İşlenmemiş 

gıda fiyatlarında yıllık artışın Nisan ayı itibariyle 17.72%’ye yükseldi.   
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akenerji – İlk çeyrekte 152 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan zarar rakamı piyasa 

tahmini olan 96 milyon TL zarardan daha kötü gerçekleşmiştir. Satış performansı ve 

operasyonel karlılık beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, yüksek net finansal 

giderler bilanço net karını olumsuz etkiledi. 

BIM Mağazaları (TUT, hedef fiyat: 52 TL) – Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

Bizim net kar tahminimiz 195 milyon TL seviyesinde iken, piyasa beklentisi 186 milyon 

TL’dir. 

BIM hissedarı Ömer Topbaş 160 bin BIM hissesini 57,4 fiyattan satın aldı. Topbaş’ın 

BIM’deki payı %0,1212’ye yükseldi. 

Çimsa - 1Ç17 sonuçlarını 31 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 26 

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

yüzde %34 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %24 azaldı. Net satışlar 248 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 düştü. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 246 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç17'de 

56 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 

düştü. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 50 milyon TL'nin üzerinde 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 975 baz puan azalarak 

%22,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %57 yükselerek 1,185 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 368 milyon TL (1Ç16: 207 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %31,6 (1Ç16: %17,4) olarak 

kaydedildi. 

Aygaz - 1Ç17 sonuçlarını 157,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

120,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %141 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %13 arttı. Şirketin net kar 

artışındaki en büyük etken operasyonların iyi performans göstermesi ve Tüpraş’ın 

karlılığının güçlü olarak gerçekleşmesi Aygaz’ın 1Ç17 karlılığını olumlu yönde etkiledi. 

Net satışlar 2.065 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%35 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1.893 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç17'de 101 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %18 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı 

piyasa beklentisi olan 96 milyon TL'nin %5 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 75 baz puan azalarak %4,9 oldu. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %37 azalarak 40 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Migros (AL, hedef fiyat: 25 TL) - Nisan’da 20 mağaza açtı. Toplam mağaza sayısı 

1.812’ye yükseldi. (Nötr) 

Netaş - 1Ç17 finansallarını açıkladı: Gelirler: 168 milyon TL (yıllık 18% düşüş), FAVÖK: 5,1 

milyon TL (yıllık 46% düşüş), net kar 0,8 milyon TL (geçen sene 1,8 milyon TL net zarar). 

Yurtiçi talebin yavaşlaması ve kamu ihalelerinden yasaklanması sonrası azalan kamu 

projeleri gelirleri etkisiyle gelirlerde düşüş devam etmiştir. İlk çeyrek gelirleri genel olarak 

en düşük sezon olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu ihale yasağının Mart ayında 

kaldırılmasının ardından önümüzdeki çeyreklerde kamu projelerinin payının artmasını ve 

gelirleri olumlu yönde etkilemesini beklemekteyiz. Geçen seneki zararın net kara geçmiş 

olması piyasa tarafından olumlu karşılanabilir ancak daha uzun vadeli alımlar için biz 
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gelecek dönemki iyileşmelerin sinyallerini görerek alım yapmanın daha doğru bir 

yaklaşım olacağını düşünüyoruz. 

Orge Enerji – Ziylan Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile Büyükyalı projesinin elektrik taahhüt 

işlerinin yapılması için 39 milyon TL tutarında bir sözleşme imzaladı. Şirketin devam eden 

işleri 80 milyon TL seviyesindeydi. (Pozitif) 

Tümosan - Kullanmış olduğu muhasebe programının versiyon değişikliği sırasında 

karşılaşılan sorunlar nedeniyle belge ve kayıt düzeninde gecikmeler meydana geldiğini 

açıkladı ve mali tabloların sağlıklı bir şekilde hazırlanarak kamuya açıklanmasını teminen 

10 günlük ilave sürenin Şirket'e verilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna ek süre 

talebinde bulunduğunu duyurdu. 

Türk Havayolları - 1Ç17 sonuçlarını 1.421 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar 

rakamı, -1.262 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Kur farkı giderleri ve zayıf 

operasyonel performans kârlılıktaki bozulmada rol oynadı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 1238 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 7.310 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 yükseldi. Dolar bazında net 

satışlar %9,5 1.980 milyona geriledi. Yolcu sayısı %8 yıllık 13 milyona yükseldi (yurtiçi 

yatay, yurtdışı %11 aşağıda). Yurtiçi ciro verimi %5 yükselirken, Asya, Afrika ve Uzak doğu 

ciro verimlerinde gerilemeler görüldü. Avrupa uçuşları ciro verimi %4,6 yükselirken, 

Amerika uçuşları verimi hafif büyüdü. Maliyetlerde dolar bazında %11 yıllık gerileme 

görüldü. Şirket, 1Ç17'de 149 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %581 düştü. Şirket, 1Ç17'de 149 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu 

rakam geçen yılın aynı döneminde 31 milyon TL zarar idi. Açıklanan FAVÖK rakamı 

piyasa beklentisi olan 127 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 252 baz puan artarak %2,0 oldu. Şirket 260 milyon dolar net 

kur farkı gideri ve türev gideri açıkladı. 

İlk çeyrek sonuçlarını açıklayacak diğer şirketler: Aselsan (beklenti: 173 milyon TL), 

Logo Yazılım (tahmin yok) 

Bugün temettü dağıtımı yapacak şirketler ve temettü verimleri: Eczacıbaşı İlaç (0,5 

TL, %11,7), Ege Gübre (0,5 TL, %2,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Mayıs 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü %1’e yakın bir değer artışı gösteren BİST-100 endeksi 

haftayı 93.928 puandan kapadı. S&P’nin geçen hafta Cuma günü seans sonrasındaki 

açıklaması ile Türkiye gerek kredi notu gerekse görünümünü sabit tuttuğu görüldü. 

Söz konusu kararın herhangi bir piyasa etkisinin olmasını beklemiyoruz.  

Gün içerisinde yurtiçinde takip edilecek en önemli veri Mart ayı sanayi üretimi verisi 

olacak. Düzeltilmemiş sanayi üretiminin %2,4 oranında artış sergilemesi bekleniyor. 

Söz konusu verinin oldukça oynak olması dolayısıyla sürprize açık olduğu ve 

beklentileri aşan/altında kalan sonuçların piyasa üzerinde sınırlı da olsa etkili 

olabileceğini belirtmek gerekir. 

Gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde Fransa’da Macron’ın seçimleri kazanması ve 

petrol fiyatlarında bir miktar da olsa kayıpların telafi edilmesinin olumlu etkide 

bulunması beklenebilir. Sabah kotasyonları itibariyle TL’nin olumlu ayrıştığını 

görüyoruz. Burada özellikle TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini Cuma 

günü %11,96’ya taşımasının da önemli etkenlerden biri olduğunu düşünüyoruz. 

Sonuç olarak bugün pozitif bir açılış beklerken, ilerleyen saatlerde haber akışı 

çerçevesinde daha dar bir bantta dalgalanan piyasa öngörümüz bulunuyor. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 94.319, 94.709 ve 95.312 dirençlerini ve 93.326, 92.723 

ve 92.333 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü sert satış baskılarına maruz kalan petrol fiyatları, dolar 

endeksindeki gerileme ve üretim kısıntısının uzatılacağı yönelik açıklamaların etkisiyle 

birlikte kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bununla birlikte brent petrol 50$ seviyesinin 

üzerine çıkarken, ham petrol ise 46$’ın üzerine yükseldi. Ancak, petroldeki kısa vadeli 

düşüş trendinin sürmesi ile birlikte, ABD’de artan petrol stoklarının ve petrol fiyatını 

yükseltme çabalarının etkili olmayacağına yönelik endişelerin risk iştahı ve gelişmekte 

olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratabileceğini düşünmekteyiz. TCMB’nin sıkı 

duruşuna rağmen; dolar endeksindeki gerilemenin hız kaybetmesi, petrol fiyatlarındaki 

sert satış baskısı 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 3,53 seviyesinin altına inmesi ihracatçıların geri ödemelerini dolar olarak yapmasını 

daha mantıklı hale getireceğinden, dövize olan talebi artıracak bir etmen olarak karşımıza 

çıkıyor. Bunlara ek olarak, DTH’ndaki (Döviz Tevdiat Hesabı) tırmanışın devam ettiği 

görülüyor. Hesaplamalarımıza göre, 21 – 28 Nisan haftasında yurt içi yerleşiklerin 

DTH’nda 3,8 milyar dolarlık (parite etkisinden arındırılmış) önemli bir artış yaşanmış 

durumda. Bununla birlikte Ocak ortasından bu yana DTH’nda görülen artış toplamda 

17,5 milyar dolara ulaşmış durumda. DTH’ndaki bu artışın bir kısmı, yatırımcısına yüksek 

faiz avantajı sağlayan swaplı mevduattan kaynaklanıyor olabilir. Ancak, TL’deki değer 

kazancının direkt olarak döviz talebini artırdığını ve özellikle de 21 – 28 Nisan 

haftasından görülen DTH artışının büyük ölçüde döviz talebinden kaynaklandığını 

düşünmekteyiz. Bununla birlikte, USDTRY paritesinin 3,55 seviyesi altında hareketin kalıcı 

olmayacağına yönelik beklentimizi sürdürüyoruz. Kurdaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5337 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) 
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EUR/USD 

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu dün gerçekleştirildi. Fransız basınının 

açıklamalarına göre Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron oyların %65,1’ini alarak 

Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı oldu ve aşırı sağcı Marine Le Pen’i, (oyların %34,9’unu 

aldı) geride bıraktı. Hatırlayacağımız üzere seçimlerin birinci turunda, eski ekonomi 

bakanı ve AB yanlısı liberal bir aday olan Macron’un aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri 

Le Pen’i geçmesi piyasalarda oldukça olumlu fiyatlanmış, seçim sonuçlarının ardından 

euro sert bir şekilde değer kazanmıştı. Macron’un zaferi büyük ölçüde fiyatlamaların 

içerisinde yer alıyor olduğundan, Fransa seçimlerinin netleşmesinin ardından euro 

üzerinde bir satış baskısı oluştuğu görüldü. Eurodaki yükselişin kısa ömürlü olması ile 

birlikten yeniden 1,10 seviyesinin altına inen EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 

1,10 seviyesinin hemen altında hareket ediyor. 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. Fransa seçimlerinin fiyatlanmış 

olması ve dolar endeksindeki gerilemenin hız kaybetmesi ile birlikte EURUSD 

paritesindeki kısa vadeli yükseliş hareketinin sonuna yaklaşıldığını düşünüyoruz. 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. 

Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0983 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0970 seviyesi destek, 1,1000 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1000 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1022, 1,0970 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0932. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü bültenimizde, altın fiyatlarının kısa vadede 1230 seviyesi 

üzerinde tutunmasının zor olduğunu düşündüğümüzü ifade etmiştik. Öngördüğümüz 

hareketi gerçekleştiren ve Cuma günü 1226’lı seviyelere kadar gerileyen altın, yeni 

haftanın ilk işlem gününe 1221’li seviyelerden açılış yaptı. Fransa’da cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin ikinci turunu Emmanuel Macron’un kazanmış olması ile haftaya sert satış 

baskıları ile başlayan altının, daha sonra bu fiyatlamanın tamamını geri verdiğini ve 

kayıplarını geri aldığını görüyoruz. Altın bu sabah saatleri itibariyle 1230 seviyesi üzerine 

çıkmış durumda. Ancak, altının 1230 seviyesi üzerindeki seyrinin kalıcı olmayacağını 

düşünmekteyiz. 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. Bu noktada altının, bugün içerisinde yeniden 1230 seviyesi 

altına gerileyebileceğini düşünmekteyiz. Kısa vadede ise altının 1200 seviyesine doğru 

düşüş hareketini sürdürmesi beklenebilir. Bu noktada yatırımcılarımıza, altının 1230 

seviyesi üzerindeki seyrini yakından takip etmelerini ve altının bu seviye üzerinde 

kalamaması durumunda oluşabilecek satış fırsatlarını değerlendirmelerini önermekteyiz. 

Bugün ABD’den gelecek olan istihdam verilerini ve Fed yetkililerinin gerçekleştirecekleri 

konuşmaları yakından takip ediyor olacağız. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1231,04 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 1240,67, 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 2,399 %0.4 %0.6 %1.9 %12.1 %7.2

DAX 12,717 %0.5 %2.2 %4.0 %21.3 %10.8

FTSE 7,297 %0.7 %0.8 -%0.7 %6.6 %2.2

Nikkei 19,446 %2.3 %3.1 %4.8 %16.1 %4.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 93,928 %1.0 -%0.8 %6.1 %23.0 %20.2

Çin 3,103 -%0.6 -%2.2 -%6.1 -%2.0 -%0.6

Hindistan 29,859 %0.3 %0.1 %0.8 %8.6 %12.5

Endonezya 5,683 %0.6 %0.6 %1.2 %4.5 %8.0

Rusya 2,002 %0.2 -%0.5 -%0.9 %1.8 -%10.3

Brezilya 65,710 %1.3 %1.6 %1.7 %2.4 %9.1

Meksika 49,486 %1.0 %0.1 %0.3 %2.1 %8.4

Güney Afrika 53,579 %0.3 -%0.4 %1.4 %5.7 %5.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %1.1 -%2.3 -%18.0 -%43.5 -%24.7

EM VIX 17 -%5.0 %12.5 %0.0 -%36.6 -%25.7

MOVE 59 -%2.3 -%2.4 -%7.8 -%18.8 -%18.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5439 -%0.3 -%0.2 -%4.2 %11.9 %0.6

Brezilya 3.1766 -%0.4 %0.0 %1.8 -%0.9 -%2.3

Güney Afrika 13.418 -%1.7 %0.4 -%2.8 %0.4 -%2.3

Çin 6.9031 %0.1 %0.1 %0.1 %1.9 -%0.6

Hindistan 64.375 %0.3 %0.2 -%0.8 -%3.5 -%5.2

Endonezya 13330 %0.0 %0.0 %0.1 %1.8 -%1.1

CDS *

Türkiye 204.2 -0.1 -4.3 -26.5 -20.7 -5.9

Brezilya 214.3 -1.1 -3.1 -3.7 -29.4 64.1

Güney Afrika 193.9 -1.1 1.9 a.d. -27.1 a.d.

Endonezya 126.0 3.3 -4.5 -0.7 -11.4 30.7

Rusya 156.2 -1.3 4.0 -8.6 -49.2 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 0.0 0.7 -0.5 0.0 -0.9

Brezilya %10.2 -0.1 -0.1 0.2 -1.2 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 0.0 -0.3 0.1 -0.2

Hindistan %6.9 0.0 0.0 0.3 0.1 0.4

Endonezya %7.1 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 0.04 0.71 -0.21 0.19 -0.67

Brezilya %4.7 -0.01 0.04 0.00 0.09 -0.79

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.09 -0.18 0.40 -0.29

Endonezya %3.8 0.05 0.05 -0.02 0.25 -0.48

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 49.1 %1.5 -%5.1 -%9.7 %6.4 -%13.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 46.22 %1.5 -%6.3 -%9.6 %3.0 -%14.0

Altın - USD / oz 1226.9 -%0.1 -%3.3 -%1.5 -%4.1 %6.5

Gümüş - USD / t oz. 16.215 -%0.2 -%5.7 -%10.8 -%10.7 %1.4

Commodity Bureau Index 427.39 -%0.1 %0.7 -%0.4 %5.5 %1.0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Mayıs 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   10 

 

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. 

 


