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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün güne alıcılı başlayan BİST-100 endeksi öğleden sonra bankacılık 

sektörüne gelen satışların sonucu olarak günü %0,1 değer kaybı ile 

93.833’den kapattı.  

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışında veri akışı zayıf olacak olup, 

yatırımcıların yurtdışı piyasalardaki gelişmeleri ve özellikle ABD tahvil 

faizlerini, Dolar endeksini ve GOÜ para birimlerini takip edeceklerini 

düşünüyoruz. Bu sabah GOÜ hisse senetleri piyasalarında yatay seyir 

mevcutken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif değer 

kayıpları söz konusudur. 

Bugün hafif satıcılı seyir izlemesini beklediğimiz BİST-100 

endeksinde, 93.500 seviyesinin kırılması durumunda geri çekilme 

hareketinin 93.000’e doğru devam etmesini bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 94.337, 94.841 ve 95.150 dirençlerini ve 93.523, 

93.213 ve 92.709 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 1Ç17 sanayi üretimi verileri ılımlı büyümenin devamını gösteriyor. 

 Hazine’nin Nisan ayı nakit bütçe verilerine göre bozulmanın 

devam ettiği görülüyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Aselsan – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Bim Mağazaları - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 DHMİ Nisan ayına ait havalimanları istatistiklerini açıkladı. 

 Logo Yazılım - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Ünye Çimento – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak şirketler: Halkbank, 

Koç Holding, Migros, Tofaş, Ülker 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Mayıs - Mart Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                  TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

                  Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı

15 Mayıs - TCMB Beklenti Anketi

16 Mayıs - Hazine ihaleleri (2 ve 5 yıl vadeli)

22 Mayıs - Merkezi Yönetim Borç Stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 93,833 -%0.1 -%0.9

BIST-30 115,325 -%0.2 -%1.1

Banka 159,593 -%0.6 -%2.1

Sanayi 100,020 %0.2 %0.2

Hizmet 58,500 %0.7 -%1.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.96 11.74

2 yıllık bono faizi 11.32 11.32 11.44

10 yıllık bono faizi 10.49 10.49 10.38

Kur

USD/TL 3.55 -%0.1 -%4.7

EUR/TL 3.89 %0.3 -%1.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.72 %0.1 -%3.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 201 201 181

Ortalama işlem hacmi * 1.58 1.48 1.39

* 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 0.85x 0.75x

FD/FAVÖK 8.0x 7.6x 6.7x

Kar büyümesi %13.5 %20.8 %18.5

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 

1Ç17 sanayi üretimi verileri ılımlı büyümenin devamını gösteriyor 

Düzeltilmemiş Mart ayı sanayi üretimi, %2,4 olan piyasa beklentisinin üzerinde yükselerek 

%2,8 olarak gerçekleşti. Mart ayında takvim etkisi bulunmuyordu. Mevsimsel etkilerden 

arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki çeyreğe göre %1,3 büyüyerek Şubat ayındaki 

düşüşünün tamamını telafi etti. 4Ç16’da ortalamada %2,1 büyüme kaydeden 

arındırılmamış sanayi üretimi 1Ç17’de ortalama %1,8 büyüdü.  

 Sanayi üretimi büyümesinin 1Ç17’de iyi bir performans sergilediğini ve bu 

performansın büyüme üzerinde pozitif etki yaratacağını düşünüyoruz. 

 Nisan ayı öncü göstergeler iyileşmenin devam edebileceğini gösteriyor. 

 İhracat performansı ile öne çıkan otomotiv sektörü büyümesinin, manşet veriyi 1,1 

yüzde puan yukarı taşıyarak, yine en büyük katkı sağlayan kalem olduğunu 

görüyoruz. Diğer bir önemli katkısı ise 0,6 yüzde puanlık etki ile elektrikli teçhizat 

sektöründen gelmiş durumda.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

Hazine’nin Nisan ayı nakit bütçe verilerine göre bozulmanın devam 

ettiği görülüyor  

Buna göre Nisan ayı nakit dengesinde geçen sene kaydedilen 8 milyar TL’lik fazlaya karşın, 

bu sene Nisan ayında 3,6 milyar TL tutarında bir açık verildiği görülüyor. Aynı kötüleşmenin 

faiz dışı denge tarafında da oldukça ön planda olduğu ve Nisan ayı itibariyle 3,7 milyar TL 

açık verdiği görülüyor (geçen senenin aynı ayında ise 8,5 milyar TL kadar bir fazla verilmişti). 

Kümülatif olarak bakıldığında yılın ilk dört ayında bütçe açığı 26,2 milyar TL olarak 

gerçekleşirken (geçen sene aynı dönemde 1,5 milyar TL), faiz dışı denge 12,4 milyar TL açık 

verdi. Gelir ve gider ayrıntılarına bakıldığında ise özellikle faiz dışı harcamalarda Nisan 

ayında yaşanan %33 oranındaki artışın yanında gelirlerdeki artışın %3 ile oldukça sınırlı 

kaldığı dikkat çekiyor. Kümülatif olarak ise gelirlerdeki artış %10 olurken, faiz dışı harcamalar 

%23 oranında artış kaydetti. Söz konusu artış büyümeyi destekleyici ters döngüsel 

önlemlerin artışı ile beklentiler dahlinde bir gelişme olarak kendini gösteriyor. 

 Gelecek hafta Pazartesi günü Maliye Bakanlığı merkezi bütçe verileri öncesinde 

Hazine’nin nakit bütçe rakamları güçlü bir gösterge niteliğinde olurken, 

kötüleşmenin son hız devam ettiğini işaret ediyor. 

 Bu çerçevede Orta Vadeli Mali Plan’da yılsonu bütçe açığı / GSYİH hedefinin %1,6 

seviyesinde oldukça muhafazakâr kaldığımı, yılı %2,5’a yakın bir bütçe açığı /GSYİH 

noktasında bitirme olasılığımızın  yüksek olduğunu düşünüyoruz.  

 Bu noktada özellikle en son olarak tekrar uzatılan vergi ve SGK prim borçlarının 

yeniden yapılandırmasından sağlanacak olan ek gelir miktarının önemli 

belirleyicilerden biri olmasını bekliyoruz. Bir diğer taraftan özellikle ikinci yarıda 

daha güçlü olması beklenen özel tüketim tarafının vergi gelirlerine yansımasının bir 

miktar daha fazla olması söz konusu olabilir.  

 

 

Sanayi üretimi büyümesinin 

1Ç17’de iyi bir performans 

sergilediğini ve bu 

performansın büyüme 

üzerinde pozitif etki 

yaratacağını düşünüyoruz. 

Orta Vadeli Mali Plan’da 

yılsonu bütçe açığı / GSYİH 

hedefinin %1,6 seviyesinde 

oldukça muhafazakâr 

kaldığını, yılı %2,5’a yakın bir 

bütçe açığı /GSYİH ile bitirme 

olasılığımızın yüksek 

olduğunu düşünüyoruz. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Sanayi_uretimi_-_Mart.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan - 1Ç17 sonuçlarını 321 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

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

yüzde %187 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %21 azaldı. Güçlü net kar artışının 

altında net kur farkı gelirleri ve 45 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. Net 

satışlar 990 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 

yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 945 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. 1Ç17’de Aselsan aldığı siparişlerin toplamı 385 milyon ABD doları olup, yıllık 

bazda %64 artışı ifade etmektedir. Şirketin almış olduğu siparişler 1Ç17 sonu itibariyle 

6,4 milyar ABD doları olup, 2016 yılsonunda bu değer 6,2 milyar ABD doları idi. Mevcut 

siparişlerin %59’u ABD doları bazında olup, %26’sı Avro bazında ve geri kalan kısım ise TL 

bazındadır. Maliyetlerin ise, %40’ı ABD doları bazında, %15’i Avro ve %45’i ise TL 

bazındadır. Şirket, 1Ç17'de 187 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %30 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 

178 milyon TL'ye paralel olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 388 baz puan azalarak %18,9 oldu. FAVÖK marjındaki gerilemenin 

altında yatan en önemli sebep brüt kar marjındaki ciddi gerilemedir. (1Ç17: %23,5, 1Q16: 

%28,5 ve 4Q16: %23,8). Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %31 azalarak 

464 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net nakit pozisyonundaki azalmanın altında yatan 

en önemli sebep net işletme sermayesindeki artıştır. Net işletme sermayesi ise 2.581 

milyon TL (1Ç16: 1.526 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %62,6 (1Ç16: %57,7) olarak kaydedildi. 

Bim Mağazaları – İlk çeyrekte 198 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim 195 milyon 

TL, piyasanın 186 milyon TL olan beklentisine paraleldir ve yıllık bazda %22 büyümeyi 

ifade etmektedir. FAVÖK 304 milyon TL olurken, yıllık bazda %25 gösterdi ve beklentileri 

aştı (Tacirler: 281 milyon TL, piyasa: 282 milyon TL). Net satışlar %19 artarak 5.707 milyon 

TL oldu ve beklentileri karşıladı (Tacirler: 5.610 milyon TL, piyasa: 5.647 milyon TL). Brüt 

marj 70 baz puan iyileşerek %17,4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri, artan personel ve 

kira giderleri sonucu yıllık bazda %23 yükseldi. Faaliyet giderlerinin net satışlara oranı 50 

baz puan artışla %13 oldu. FAVÖK marjı 28 baz puan artışla %5,3 oldu. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Nisan ayına ait havalimanları 

istatistiklerini açıkladı. Nisan ayında Türkiye’deki toplam yolcu sayısı, yıllık bazda %8,4 

artış kaydederken, yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayısı, sırasıyla, yıllık bazda %4,7 ve %14,6 

büyüdü. Ocak-Nisan döneminde, toplam yolcu sayısı %0,1 arttı. TAV tarafından 

Türkiye’de işletilen havalimanlarından geçen toplam yolcu sayısı yıllık bazda %6,3 artış 

kaydederken, yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayısı, sırasıyla, yıllık bazda %1,8 ve %10,7 büyüdü. 

Ocak-Nisan döneminde ise, toplam yolcu sayısı %1,3 azaldı. 

Halkbank – 1Ç17 mali tablolarını bugün açıklayacak. 1Ç17 net karını 1.021 milyon TL 

olarak tahmin ediyoruz. Piyasa beklentisi ise 1.036 milyon TL’dir. 1Ç17 kar tahminimiz, 

çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %181 ve %50 büyümeyi işaret ediyor. 

Koç Holding – 1Ç17 mali tablolarını bugün açıklayacak. Piyasa beklentisi ise 910 milyon 

TL olup, 1Ç16 ve 4Ç16’da net kar, sırasıyla, 515 milyon TL ve 1.046 milyon TL olarak 

kaydedilmişti. 
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Logo Yazılım - 1Ç17 sonuçlarını 10,4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %32 azaldı. 1Ç17’de faaliyet marjları yıllık bazda baskı altında 

kaldı ve bunun altında yatan nedenler ise TotalSoft’un konsolide edilmesi ve yüksek 

araştırma geliştirme harcamalarıdır. Net satışlar 54 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %48 yükseldi. TotalSoft’tan kaydedilen 20,2 milyon 

TL gelir hariç tutulduğunda, yurtiçi satışlar yıllık bazda %8 geriledi. Şirket, 1Ç17'de 18 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 

düştü. FAVÖK marjı ise %34 olarak kaydedildi ve 1Ç16’da FAVÖK marjı %56 olarak 

kaydedilmişti. Faaliyet giderleri %102 artış kaydetti ve bu artışın altında yatan en önemli 

nedenler TotalSoft’un konsolide ediliyor olması ve araştırma geliştirme harcamalarının 

4Ç16’daki yüksek seviyesini 1Ç17’de de muhafaza ediyor olması ve yıllık bazda %148 

artmasıdır. Şirketin araştırma geliştirme harcamalarının, 12 aylık net satışlara oranı %45 

olarak kaydedilirken bu değer 1Ç16’da %27 idi. Diğer yandan, şirketin pazarlama 

giderleri %37 artarken, genel yönetim giderleri ise %88 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %20 yükselerek 28 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 

13 milyon TL (1Ç16: -9 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %6,4 (1Ç16: -%6,6) olarak kaydedildi. 

Migros (AL, hedef fiyat :25 TL) - Bugün 1Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım 

beklentisi 159 milyon TL net zarar ve konsensus beklentisi 150 milyon TL net zarardır. 

Tofaş (TUT, hedef fiyat: 28 TL) - Bugün 1Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım 

beklentisi 293 milyon TL net kâr ve konsensus beklentisi 250 milyon TL net kârdır. 

Ülker Bisküvi - Bugün 1Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım beklentisi 77 milyon 

TL net kâr ve konsensus beklentisi 79 milyon TL net kârdır. 

Ünye Çimento - 1Ç17 sonuçlarını 10,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %22 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %14 azaldı. Net 

satışlar 49 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 

azaldı. Şirket, 1Ç17'de 5 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %65 düştü. FAVÖK marjı ise %9,6 olarak kaydedildi. (1Q16: %26,8). 

Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %20 azalarak 52 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir.              
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün güne alıcılı başlayan BİST-100 endeksi öğleden sonra bankacılık sektörüne gelen 

satışların sonucu olarak günü %0,1 değer kaybı ile 93.833’den kapattı.  

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışında veri akışı zayıf olacak olup, yatırımcıların 

yurtdışı piyasalardaki gelişmeleri ve özellikle ABD tahvil faizlerini, Dolar endeksini ve 

GOÜ para birimlerini takip edeceklerini düşünüyoruz. Bu sabah GOÜ hisse senetleri 

piyasalarında yatay seyir mevcutken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif 

değer kayıpları söz konusudur. 

Bugün hafif satıcılı seyir izlemesini beklediğimiz BİST-100 endeksinde, 93.500 

seviyesinin kırılması durumunda geri çekilme hareketinin 93.000’e doğru devam 

etmesini bekliyoruz. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Emmanuel Macron’un zaferinin fiyatların içerisinde büyük ölçüde yer alıyor olması, 

geçtiğimiz Pazar günü sonlanan Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından euronun 

satış baskılarına maruz kalmasına ve kazançlarının büyük kısmını geri vermesine neden 

oldu. Eurodaki sert geri çekilme ile birlikte güçlenen dolar endeksi ise, dün gün içerisinde 

98,59 seviyesinden 99,17 seviyesine kadar yükselerek yaklaşık son 1 ayın en sert çıkışını 

gerçekleştirdi. Dolar endeksindeki düşüş hareketinin durulması ve endeksin 50 haftalık 

ortalaması üzerinde tutunmuş olması, gelişmekte olan ülke piyasalarındaki rallinin de 

sekteye uğramasına neden oluyor. Dolar endeksindeki yükseliş ve gelişmekte olan ülke 

para birimlerindeki gerileme ile birlikte dün 3,59 seviyesi üzerini test eden USDTRY 

paritesi, bu sabah saatlerinde bu seviye hareket ediyor. Dün gerçekleştirdiği sert 

yükselişin ardından bir devamlılık formasyonu olan bayrak formasyonu oluşturmuş olan 

USDTRY paritesinin, mevcut kısa vadeli soluklanmasının ardından yükseliş hareketini 

devam ettirmesi ve 3,60 seviyesi üzerine çıkması beklenebilir. Ancak bu noktada, kurun 

20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 3,6030 – 3,6050 bandını yakından izlemek 

gerekiyor. Bu bandın yukarı yönlü kırılamaması durumunda kurda kısa vadeli bir geri 

çekilme hareketi gözlemlenebilir. Ancak, kurdaki geri çekilmelerin sınırlı ve zayıf 

kalmasını bekliyoruz. Ayrıca, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Kur endeksinin de yükseliş 

kanalını aşağı yönlü kırdığını görüyoruz. Bu durum, gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde satıcılı bir dönemin, USDTRY paritesinde ise bir yükseliş döneminin 

başlangıcını işaret ediyor olabilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 3,5931 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,6000 seviyesi direnç, 3,5200 seviyesi ise destek konumunda. 3,6000 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6096, 3,5900 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5800. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un zaferi büyük ölçüde fiyatlamaların 

içerisinde yer alıyor olduğundan, Fransa seçimlerinin netleşmesinin ardından euro 

üzerinde bir satış baskısı oluştuğu görüldü. 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. Eurodaki yükselişin kısa 

ömürlü olması ile birlikten dün sert satış baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi, 1,0932 

desteğinin altına kadar gerilemiş durumda. EURUSD paritesinin, dünkü sert düşüş 

hareketinin ardından bir bayrak formasyonu oluşturmakta oluğunu görüyoruz. Bir 

devamlılık formasyonu olan bayrak formasyonu, EURUSD paritesinin mevcut kısa vadeli 

dinlenme sürecinin ardından düşüş hareketine kaldığı yerden devam edebileceğini işaret 

ediyor. Paritenin düşüş hareketini sürdürmesi ve kısa vadede 1,09 seviyesi altına 

gerilemesi beklenebilir. Ayrıca, dolar endeksinin 50 haftalık hareketli ortalaması üzerinde 

tutunması ile birlikte EURUSD paritesindeki kısa vadeli yükseliş hareketinin sonuna 

yaklaşıldığını düşünüyoruz. Paritede 1,10 seviyesi üzerinde bir hareketin teknik olarak zor 

oluğunu ve mevcut seviyelerden- orta vadeli satış fırsatları oluşabileceğini 

düşünmekteyiz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,0928 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0900 seviyesi 

destek, 1,0932 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0932 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0970, 1,0900 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0856. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

1230 seviyesi üzerinde tutunamayarak geri çekilen altın fiyatları, piyasalardaki risk 

iştahının azalması ve dolar endeksinin dün itibariyle 99 seviyesi üzerine çıkması ile 

birlikte satıcılı seyrini koruyor. Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanlığı seçimlerini 

kazanacağı ihtimalinin bir süredir fiyatlanıyor olması, Fransa seçimlerinin 

sonuçlanmasının ardından euronun sert satış baskılarına maruz kalmasına neden oldu. 

Eurodaki geri çekilme ile birlikte gücenen dolar endeksi ise, altındaki düşüş hareketini 

beslemiş durumda. Risk iştahındaki düzelme ve dolar endeksindeki düşüş hareketinin 

durulması ile birlikte Aralık ayından bu yana sürdürmekte olduğu yükseliş kanalını aşağı 

yönlü kıran altın fiyatlarında, mevcut geri çekilme hareketinin devam edebileceğini 

düşünmekteyiz. Dolar endeksinde son 1 aydır görülen sert düşüş hareketine rağmen, 

küresel piyasalarda yüksek seyretmekte olan risk iştahı nedeniyle sert satış baskılarına 

maruz kalan 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 kısa vadede 1200 seviyesini hedef alması 

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

saatleri itibariyle 1226,92 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 2,399 %0.0 %0.5 %1.9 %10.9 %7.2

DAX 12,695 -%0.2 %2.1 %3.8 %19.2 %10.6

FTSE 7,301 %0.0 %1.3 -%0.7 %5.6 %2.2

Nikkei 19,896 -%0.1 %3.2 %6.5 %22.3 %3.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 93,833 -%0.1 -%0.9 %6.0 %23.1 %20.1

Çin 3,079 %0.0 -%2.1 -%6.4 -%1.6 -%0.8

Hindistan 29,926 %0.1 %0.1 %0.8 %9.9 %12.5

Endonezya 5,708 %0.0 %0.6 %1.0 %5.5 %7.8

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

Brezilya 65,526 -%0.3 %0.2 %1.4 %3.6 %8.8

Meksika 49,506 %0.0 %0.5 %0.3 %4.5 %8.5

Güney Afrika 53,696 %0.2 -%0.2 %1.6 %5.3 %6.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%7.6 -%3.4 -%30.5 -%47.9 -%30.4

EM VIX 16 -%2.5 %9.3 -%11.1 -%38.6 -%27.5

MOVE 55 -%5.6 -%6.7 -%19.1 -%19.1 -%22.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5853 %1.2 %0.9 -%3.9 %13.6 %1.8

Brezilya 3.1985 %0.7 a.d. %2.1 %0.9 -%1.6

Güney Afrika 13.622 %1.5 %1.6 -%2.4 %3.3 -%0.9

Çin 6.9045 %0.0 a.d. %0.0 %1.7 -%0.6

Hindistan 64.305 -%0.1 a.d. -%0.4 -%3.5 -%5.3

Endonezya 13309 -%0.2 a.d. %0.2 %1.7 -%1.2

CDS *

Türkiye 205.4 1.2 -5.9 -25.8 -9.4 -1.7

Brezilya 214.6 0.4 -2.7 -6.1 -22.9 69.6

Güney Afrika 195.9 1.9 a.d. a.d. -17.6 a.d.

Endonezya 125.2 -0.8 -0.3 -5.0 -9.9 32.3

Rusya 157.2 1.0 2.6 -20.5 -41.0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 0.0 0.7 -0.5 0.2 -0.9

Brezilya %10.2 0.0 a.d. a.d. -1.1 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 a.d. -0.3 0.1 -0.2

Hindistan %6.9 0.0 a.d. 0.1 0.1 0.4

Endonezya %7.1 0.0 a.d. 0.0 -0.2 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 0.00 0.71 -0.21 0.24 -0.67

Brezilya %4.8 0.04 0.08 0.03 0.21 -0.75

Güney Afrika %4.6 -0.02 -0.11 -0.39 0.38 -0.31

Endonezya %3.8 0.00 a.d. -0.08 0.31 -0.48

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 49.34 %0.5 -%4.2 -%11.9 %7.2 -%13.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 46.43 %0.5 -%4.9 -%12.5 %3.2 -%13.6

Altın - USD / oz 1227.1 %0.0 -%2.3 -%1.9 -%3.7 %6.5

Gümüş - USD / t oz. 16.199 -%0.1 -%3.5 -%9.6 -%11.8 %1.3

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
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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. 

 


