
Günlük Bülten 
10 Mart 2020 
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Piyasa Yorumu 

Suudi Arabistan ve Rusya’nın arz kesintisi üzerine anlaşamaması 

sonucunda petrol piyasalarında yaşanan arz şoku, küresel piyasaların 

haftanın ilk işlem gününde sert satış baskılarına maruz kalmasına 

neden oldu. Global çapta hisse sentlerinde sert satış baskıları 

oluşurken, tahviller yükselişlerini önemli ölçüde hızlandırdı. Bu 

gelişmelerin etkisi ile birlikte BİST-100 endeksi günü %5,5’lik düşüşle 

103.524 puandan tamamladı. Endeksteki düşüşün genele yayıldığını 

gözlemledik. 

Bugün yurt içi piyasalarda Aralık dönemi işgücü istatistikleri ve 

Hazine’nin düzenleyeceği 15 ay vadeli kuponsuz ve 7 yıl vadeli 

değişken faizli tahvil ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında ise Euro 

Bölgesi 4Ç19 GSYİH büyüme verileri takip edilecek. ABD borsalarının 

dün 2008’den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirmesinin 

ardından bu sabah saatlerinde ABD vadelilerinde pozitif bir seyrin 

olduğunu, Asya piyasalarında ise karışık bir resmin ön plana çıktığını 

görüyoruz. Küresel borsalarda dün yaşanan sert satışların ardından 

bugün kısmi toparlanma çabalarının görülebileceğini düşünüyoruz. 

Bu çerçevede BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir başlangıç 

yapmasını bekliyoruz.   

Teknik görünüme bakacak olursak, kısa vadeli ortalamalarda 

zorlandıktan sonra gelen satış ile birlikte tüm tepki hareketi geri 

verildi. Bu tepkinin zayıflığı satış dalgasının gücünü gösteriyor. Kısa 

orta vadede yükselen kanal kırıldı, 101.750’den yükselen kanal 

desteği yükseliyor. Dün oradan gelen alımlar ile dengelendik. Bugün 

105.000/106.000 direnç bölgesine yeniden tepki gerçekleşmesi 

beklenebilir. Fakat artık kısa ve orta vadede yatay trende geçtiğimiz 

için satış ile karşılanabilir. 101.750/105.000-106.000 aralığında kısa 

vadeli bir seyir izleyebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Saat 10:00’da Aralık dönemi işgücü istatistikleri açıklanacak. 

▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 ay vadeli kuponsuz ve 7 yıl vadeli 

değişken faizli tahvil ihaleleri düzenleyecek. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ THYAO – Pay geri alım programı hk. 

▪ EKGYO, KATMR, NATEN, TUKAS, TRGYO, ZOREN – 4Ç19 

sonuçlarını açıkladı. 

▪ KCHOL – KFS sermaye azaltım kararı hk. 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

10 Mart   Aralık Dönemi İşgücü İstatistikleri

                Hazine ihaleleri (15 ay kuponsuz, 7 yıl değişken faizli)

11 Mart   Ocak Ödemeler Dengesi İstatistikleri

12 Mart   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (28 Şub.- 6 Mar.)

                Haftalık Para & Banka İstatistikleri (28 Şub. - 6 Mar.)

13 Mart   Ocak Sanayi Üretim Endeksi

                TCMB Mart Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103.524 -%5,5 -%3,5

BIST-30 124.139 -%5,2 -%2,7

Banka 138.528 -%6,5 -%2,7

Sanayi 127.078 -%5,8 -%6,2

Hizmet 83.584 -%5,2 -%1,2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 12,25 12,25 15,50

AOFM 10,55 10,55 13,94

2 yıllık bono faizi 11,24 10,10 12,34

10 yıllık bono faizi 11,90 11,61 15,70

Kur

USD/TL 6,11 -%1,8 %2,2

EUR/TL 6,97 %1,2 %6,4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,54 -%0,3 %4,3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 174 175 205

Ortalama işlem hacmi * 1,80 1,99 2,86

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 8,8x 5,6x 4,8x

PD/DD 1,01x 0,78x 0,69x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,47x 0,41x

FD/Satışlar 0,86x 0,88x 0,81x

FD/FAVÖK 5,9x 4,8x 4,3x

Kar büyümesi -%9,3 %42,5 %16,2

Özsermaye karlılığı %12,2 %14,8 %15,2

Temettü verimi %3,3 %4,3 %5,4

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

Saat 10:00’da Aralık dönemi işgücü istatistikleri açıklanacak 

İşsizlik oranındaki düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Tüketici güven endeksi alt 

kalemlerinden olan işsiz sayısı beklenti endeksindeki hafif toparlanmanın yerini Aralık ve 

Ocak aylarında tekrar düşüşe bıraktığı görüldü. Ancak 6-aylık hareketli ortalamalara 

baktığımızda ise trendin nispeten yatay kaldığı dikkat çekiyor. Kapasite Kullanım 

Oranında da aynı resim takip ediliyor. Ocak ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış 

Kapasite Kullanım Oranının %75,8’e gerilediği görülmüştü.  

• Genel olarak öncü göstergeler ekonomik aktivitenin toparlanma sürecinde 

olduğunu ve söz konusu iyileşmenin istihdam piyasası üzenindeki etkilerinin 

olumlu yönde devam edeceğini işaret ediyor.  

• Ancak ekonomik toparlanmanın devam etmesine ilişkin beklentilere rağmen, 

büyüme dinamiklerinin daha çok özel tüketim harcamaları öncülüğünde 

ilerlemesi, yatırımların halen zayıf kalması işgücü piyasasına ilişkin destekleyici 

faktörleri azaltıyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 ay vadeli kuponsuz ve 7 yıl vadeli 

değişken faizli tahvil ihaleleri düzenleyecek  

Hazine dün düzenlediği 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde toplam 2,9 

milyar TL borçlandı. ROT satışlarında piyasaya 1,2 milyar TL satış yapılırken, kamuya 

ise 350 milyon TL’lik bir satış gerçekleştirildi. İhalede net satış 1,3 milyar TL oldu.    

Dünkü ihalenin ardından Hazine bugün 15 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ve 7 yıl 

vadeli değişken faizli devlet tahvili ihaleleri düzenleyecek.  

• Mart ayında toplam 26 milyar TL kadar iç borç geri ödemesi karşılığında, 

Hazine 20 milyar TL kadar iç borçlanma projeksiyonu yapıyor. Ancak 

geçtiğimiz aylarda söz konusu projeksiyonların üstünde borçlanmaya devam 

edildiği takip edildi. Dünkü ihale ve bir önceki hafta altın tahvil satışları ile 

beraber Mart ayında şu ana kadar toplam satış 11,1 milyar TL oldu.  

• Hazine bu haftaki üç ihalenin ardından 23 Mart’ta 2 yıl vadeli sabit kuponlu 

tahvil ihalesi ve 24 Mart’ta 3 yıl TLREF’e endeksli tahvil ihalesi ile 2 yıl vadeli 

kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek.  

Şirket ve Sektör Haberleri  

Emlak Konut GYO - 4Ç19 sonuçlarını 577.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 467.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %238 artarken, şirket 3Ç19'de 153.3 milyon TL zarar 

açıklamıştı. Net satışlar 2,083 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %65 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,723 milyon 

TL'nin %21 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç19'de 850 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %258 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK 

rakamı piyasa beklentisi olan 527 milyon TL'nin %61 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2196 baz puan artarak %40.8 oldu. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 4,231 milyon TL olarak gerçekleşti. Net 

borç/FAVÖK rasyosu 3.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 
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olarak kaydedilmiştir. Şirket net aktif değerine göre %75 iskontolu işlem görmekte olup, 

bu değer son bir yıldaki ortalama net aktif değeri iskontosuna göre paraleldir. 

Katmerciler - 4Ç19 sonuçlarını 16.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 0.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 70 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 azaldı. Şirket, 4Ç19'de 37 milyon TL 

FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 12 milyon TL zarar idi. FAVÖK 

marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 6524 baz puan artarak %52.6 oldu. 

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 7213 baz puan yükseldi ve 

%75.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 694 baz puan 

yükseldi ve %24.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 

artarak 515 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6.9 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 4.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme 

sermayesi ise 521 milyon TL (4Ç18: 401 milyon TL ve 3Ç19: 476 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %186.7 (4Ç18: %148.2 ve 3Ç19: 

157.9%) olarak kaydedildi. 

Koç Holding – Holding’in %84,53 oranında, bağlı ortaklıklarından ve Aygaz’ın ise %3,93 

oranında pay sahibi olduğu Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) yönetim kurulu tarafından, 

13.03.2020 tarihinde yapılacak KFS genel kurul toplantısında, sermayesinin 4.855.600.000 

TL azaltılarak 6.400.600.000 TL'den 1.545.000.000 TL'ye indirilmesinin ortakların onayına 

sunulmasına karar verildiği açıklandı. Genel kurul toplantısında ayrıca, çoğunluğu 

olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 334.996.381,74 TL tutarında temettü 

dağıtılması ile ihtiyaç duyulması halinde yıl içerisinde temettü avansı dağıtılması 

konusunda KFS yönetimine yetki verilmesi hususları da ortakların onayına sunulacaktır. 

Genel kurul onayını takiben, Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerekli ilan ve tescil işlemleri 

tamamlandıktan sonra, sermaye azaltımının 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması 

beklenmektedir. Yapılması planlanan sermaye azaltımı ve temettü ödemelerinden elde 

edilecek fonların, 30.11.2019 tarihinde kamuya açıklanan ve 5.02.2020 tarihinde kapanışı 

gerçekleştirilen KFS ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. pay devirleri sırasında oluşan 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılması planlanmaktadır. 

Naturel Yenilenebilir Enerji - 4Ç19 sonuçlarını 57.3 milyon TL net kar ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %330 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde 

%640 arttı. Net kardaki artışın altında yatan ana sebep şirketin 31 Aralık 2019 tarihinde 

satın aldığı 20 GES’in sahibi olan Girişim Elektrik Taahhüt A.Ş.’den kaynaklanan 80.8 

milyon TL tutarındaki negatif şerefiyedir. Net satışlar 7 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı. Şirket, 4Ç19’da FAVÖK seviyesinde 

19 milyon TL zarar açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 4 milyon TL idi. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %80 artarak 167 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net borç/FAVÖK rasyosu 8.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 

olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.7 F/K çarpanından ve 37.1 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Net Holding - 4Ç19 sonuçlarını 115.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %79 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %186 arttı. Net 

satışlar 307 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 

arttı. Şirket, 4Ç19'de 132 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %152 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 1936 baz puan artarak %43.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 836 baz puan yükseldi ve %42.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet 
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giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 420 baz puan düştü ve %13.9 olarak gerçekleşti. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 azalarak 996 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net borç/FAVÖK rasyosu 3.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 

olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 2.0 F/K çarpanından ve 10.5 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Torunlar GYO - 4Ç19 sonuçlarını 927.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 790.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %60 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %582 arttı. Net satışlar 298 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 310 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç19'de 178 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %35 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 170 

milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

1321 baz puan artarak %59.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 

4,243 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.0 olarak gerçekleşmiş 

olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Şirket net aktif değerine 

göre %72 iskontolu işlem görmekte olup, bu değer son bir yıldaki ortalama net aktif 

değeri iskontosuna göre paraleldir.  

Tukaş - 4Ç19 sonuçlarını 14.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %28 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %75 azaldı. Şirketin faaliyet 

karlılığında ciddi artış bulunurken, artan net finansman giderleri net kardaki azalmanın 

altındaki ana sebeptir. Net satışlar 155 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %16 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, 

%52 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %30 oldu. (4Ç18: %22) Şirket, 4Ç19'de 49 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 

artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1053 baz puan 

artarak %31.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 258 baz 

puan yükseldi ve %30.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 104 baz puan düştü ve %5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %4 azalarak 404 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.5 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme 

sermayesi ise 331 milyon TL (4Ç18: 225 milyon TL ve 3Ç19: 346 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %51.7 (4Ç18: %60.1 ve 3Ç19: 

55.9%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 29.0 F/K çarpanından ve 

26.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Türk Hava Yolları – Şirket Yönetim Kurulu, pay geri alım programı başlatmayı 31 Mart 

2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Alınan karara 

göre pay geri alım programı üç yıl boyunca geçerli olacak ve şirket sermayesinin 

%10’una karşılık gelen pay sayısına kadar alım yapılabilecek. Pay geri alım programı için 

1,5 milyar TL’ye kadar fon ayrılmış olup, pay geri alımlarında üst fiyat limiti 30 TL olarak 

belirlendi.  

Zorlu Enerji - 4Ç19 sonuçlarını 92.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 64.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 2,884 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 arttı. Şirket, 4Ç19'de 422 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 

azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1011 baz puan 

azalarak %14.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 786 baz 
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puan geriledi ve %11.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 169 baz puan düştü ve %2.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %4 artarak 11,940 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6.6 

olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 6.8 olarak kaydedilmiştir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Suudi Arabistan ve Rusya’nın arz kesintisi üzerine anlaşamaması sonucunda petrol 

piyasalarında oluşan sert satış baskısı, ilk işlem gününde küresel borsaların ve riskli 

varlıkların sert satış baskılarına maruz kalmasına neden oldu. Tahviller ve güvenli liman 

görünümündeki varlıklar yükselişlerini önemli ölçüde hızlandırırken, dün gelişmekte olan 

ülke para birimlerinde Güney Afrika randı, Meksika pezosu ve Rus rublesi öncülünde satış 

sert satış baskılarının yaşandığını gözlemledik. Ancak petrol fiyatlarındaki sert düşüş 

doğrultusunda Türk lirasındaki satışlar görece sınırlı kaldı. Dün sabahki bültenimizde 

USDTRY paritesinin haftanın ilk işlem gününde 6,10 – 6,20 seviyeleri arasında hareket 

etmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Dün genel olarak hedef bandımız içerisinde 

seyreden USDTRY paritesi, öğle saatlerinde 6,10 seviyesi altını iki defa test etti ancak bu 

seviyenin altında kalıcı olmadı ve düşüş eğilimini koruyamadı. Kısa süre içerisinde 6,10 

seviyesi üzerine geri dönen USDTRY paritesi, günün geri kalanında 10 – 6,20 seviyeleri 

arasında kalmaya devam etti.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,1370 seviyesinden işlem görüyor.  Teknik olarak 

baktığımızda, dünün gün-için dip seviyesi olan 1,0930 seviyesini bugün yakından takip 

edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde tutunması durumunda USDTRY paritesinin 6,10 – 6,20 

bandındaki hareketinin sürmesini ve 6,10 seviyesi altına inişlerin kısa vadeli alım fırsatı 

vermeye devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak 6,0930 seviyesinin altına inilmesi 

durumunda kurdaki düşüş eğilimi 6,05’e doğru hızlanabilir. Kısacası 1,0930 desteğinin 

bugün yakından takip edeceğiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Aralık dönemi işgücü istatistikleri ve Hazine’nin düzenleyeceği 

15 ay vadeli kuponsuz ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri takip edilecek. Yurt 

dışında ise Euro Bölgesi 4Ç19 GSYİH büyüme verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Piyasalarda koronavirüsten kaynaklı endişelerin sürmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan arz 

şoku, dün piyasa açılışında dolar endeksindeki gerilemeyi hızlandırmış ve endeks Ekim 

2018’den bu yana ilk defa 95 seviyesi altına gerileyerek 94,65 seviyesine inmişti. 

Böylelikle EURUSD paritesi de dün piyasa açılışında 1,1496 seviyesine çıkmıştı. Ancak, bu 

sabah itibarıyla piyasalarda dün etkili olan panik havasının kısmen durulmuş olduğunu ve 

dolar endeksinin 96 seviyesine doğru yükselişmiş olduğunu görüyoruz. 94,65 

seviyesinden destek bulması ile birlikte dün akşam saatlerinden bu yana yükseliş 

kaydetmekte olan dolar endeksi, 95,95 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Bununla 

birlikte kazançlarının bir kısmını silerek yönünü aşağı evirene EURUSD paritesi ise 1,14 

seviyesi altına geriledi. 

EURUSD paritesi bu sabah saatleri itibarıyla 1,1355 seviyesinden işlem görüyor.  Kısa 

vadeli teknik göstergeler, EURUSD paritesinin kısa vadede 1,1330 – 1,1430 seviyeleri 

arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Teknik göstergelerin ve oluşan fiyat 

formasyonlarının ürettiği sinyaller doğrultusunda, kısa vadeli periyotta 1,15 seviyesi 

üzerinde bir hareket oluşmasını beklemiyoruz. 

Bugün Euro Bölgesi 4Ç19 GSYİH büyüme verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

Koronavirüs vakalarında görülen artış ve petrol fiyatlarında %30’un üzerinde görülen 

düşüş sonrasında yeni haftanın ilk işlem gününde Asya seansında 1700 seviyesi üzerine 

yükselerek Aralık 2012’den bu yana en yüksek seviyeye çıkan ons altın, dün gün 

içerisinde kazançlarının bir kısmını silerek görece sakin bir seyir izledi ve 1660 – 1685 

seviyeleri arasında dalgalandı.  

Bu sabahki görünüme baktığımızda ise piyasalarda dün etkili olan panik havasının 

kısmen durulmuş olduğunu ve dolar endeksinin 96 seviyesine doğru yükselişmiş 

olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda ons altında 1650 seviyesine doğru bir geri çekilme 

eğilimi oluştuğu görülüyor. Bu noktada, piyasalarda dün yaşanan sert satışlar ve dolar 

endeksindeki değer kayıplarının bugün bir miktar telafi edilebileceği görüşündeyiz. Bu 

çerçevede, kısa vadeli teknik göstergelerin ürettiği sinyaller doğrultusunda, ons altında 

bu sabah saatlerinde görülen geri çekilmenin gün içerisinde etkisini sürdürebileceği ve 

kısa vadede 1630 seviyesinin hedef olabileceği düşüncesindeyiz. 

Bugün Euro Bölgesi 4Ç19 GSYİH büyüme verileri takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.747 -%7,6 -%11,1 -%18,1 -%7,8 -%15,0

DAX 10.625 -%7,9 -%10,4 -%21,3 -%13,4 -%19,8

FTSE 5.966 -%7,7 -%10,4 -%19,9 -%17,9 -%20,9

Nikkei 19.699 -%0,6 -%7,1 -%17,3 -%8,5 -%17,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103.524 -%5,5 -%3,5 -%12,5 %2,3 -%9,5

Çin 2.943 %0,6 -%1,0 %2,5 -%2,0 -%2,9

Hindistan 35.635 -%5,2 -%6,6 -%13,0 -%4,1 -%13,6

Endonezya 5.137 %2,0 -%5,0 -%12,0 -%17,3 -%16,8

Rusya 2.720 -%3,5 -%2,4 -%11,9 -%2,4 -%10,7

Brezilya 86.067 -%12,2 -%19,3 -%23,5 -%16,5 -%25,6

Meksika 38.731 -%6,4 -%8,2 -%12,6 -%9,1 -%11,0

Güney Afrika 48.820 -%6,2 -%5,8 -%14,1 -%11,8 -%14,5

Oynaklık Endeksleri

VIX 54 %29,9 %63,0 %252,0 %256,6 %295,2

EM VIX 48 %39,9 %55,0 %147,5 %175,3 %179,9

MOVE 125 %29,1 %14,2 %104,5 %58,9 %114,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,1467 %0,9 -%0,5 %2,2 %6,9 %3,3

Brezilya 4,722 %2,0 %5,5 %9,4 %15,3 %17,2

Güney Afrika 16,0926 %2,6 %4,6 %6,8 %9,0 %14,9

Çin 6,9466 %0,2 -%0,2 -%0,8 -%2,5 -%0,2

Hindistan 74,085 %0,4 %1,9 %3,7 %3,3 %3,8

Endonezya 14393 %1,1 %0,9 %5,3 %2,6 %3,8

CDS *

Türkiye 299,6 0,9 37,9 61,9 -121,9 17,5

Brezilya 204,1 62,0 75,3 105,1 81,7 104,5

Güney Afrika 178,6 0,0 9,4 1,3 -14,3 15,3

Endonezya 139,5 38,0 46,2 75,5 61,5 a.d.

Rusya 64,6 0,0 5,0 2,6 -36,8 9,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,9 0,3 -0,8 1,2 -3,6 -0,3

Brezilya %7,2 0,4 0,6 0,5 -0,2 a.d.

Hindistan %6,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5

Endonezya %7,1 0,3 0,1 0,5 -0,2 0,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,6 0,48 0,18 0,98 -0,51 -0,53

Brezilya %3,3 0,41 0,04 -0,11 -0,51 -0,45

Güney Afrika %4,4 0,44 0,57 0,68 0,57 0,53

Endonezya %2,6 0,30 -0,03 -0,09 -0,16 -0,29

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 34,36 -%24,1 -%33,8 -%36,9 -%45,1 -%47,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 31,13 -%24,6 -%33,4 -%38,1 -%46,2 -%49,0

Altın - USD / oz 1675,7 %0,2 %5,1 %6,8 %11,4 %10,0

Gümüş - USD / t oz. 17,001 -%1,2 %1,9 -%3,9 -%5,6 -%5,1

Commodity Bureau Index 395,19 -%0,9 -%0,7 -%1,6 %2,9 -%1,6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

  

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 14 (Eski No D:10) Beşiktaş-İSTANBUL

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA
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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. 

 

 

 

 

 


