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Piyasa Yorumu  

BIST-100 endeksi dünü %1,5’lik yükselişle 1.168 puandan tamamladı. 

ABD’deki başkanlık seçimlerine ilişkin kilit eyaletlerdeki görünümün 

gün içerisinde değişkenlik arz etmesi dolar endeksinde ve gelişen ülke 

kurlarında dün dalgalı bir seyir görmemize neden oldu. Bununla 

birlikte USDTRY paritesi dün 8,39 – 8,53 seviyeleri arasında geniş bir 

bantta hareket etti. Türkiye 5 yıllık CDS primi 543,45 baz puana 

gerilerken, AOFM ise %13,99’a yükseldi. Bu sabah saatlerinde Asya 

piyasalarının alıcılı bir seyir izlediğini, ABD endeks vadelilerinde de 

olumlu bir resmin ön plana çıktığı görülüyor. ABD başkanlık 

seçimlerinde Wisconsin ve Michigan’ı kazanan Joe Biden delege 

sayısını 264’e çıkardı. Açıklanan sonuçlara göre Donald Trump’ın 

kazandığı delege sayısı ise 214. Trump bazı eyaletlerdeki sonuçlara ve 

oy sayımına itiraz ederken, bazı eyaletlerde de sonuçlar henüz 

netleşmiş değil. Bugün yurt içi piyasalarda 16 – 30 Ekim dönemine 

ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri 

açıklanacak. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası ve Fed 

toplantılarının yanı sıra Almanya Eylül Ayı Fabrika Siparişleri, Euro 

Bölgesi Eylül Ayı Perakende Satışlar ve ABD Haftalık İşsizlik 

Başvuruları verileri takip edilecek.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dünkü 

beklentimiz; “1144 tepkinin desteği ve stop-loss olmak üzere 1160 ve 

1173 dirençleri tepkide hedeflenebilir. 1144 desteği kırılırsa; 1125 ve 

1095 destekleri izlenebilir. “ demiştik. Dün 1154 il 1170 arasında 

dalgalandık 1168 seviyesinden kapandık. Yükselen ana kanal 

desteğinden dördüncü günde tepki gelişimi devam ediyor. 1167 

seviyesinde düzeltme seviyesi ve 1183 seviyesinde düşen kanal 

direnci olarak bugün izlenecek. 1183 direnci burada kırılması 

durumunda 1223 zirvesine yeniden geri dönüş gerçekleşebilir. 1183 

direncinden satışla karşılanması ve tepki biterse 1096-1183 arasında 

gelişmeler fiyatlanacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün saat 14:30’da 16 – 30 Ekim dönemine ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

▪ TCMB Ekim ayı Reel Efektif Kur Endeksini 60,6 olarak açıkladı. 

▪ TCMB Ekim ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayınladı. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ ALKIM, CCOLA, PETKM, SAHOL, THYAO, TTKOM – 3Ç20 

sonuçlarını açıkladı. 

▪ AEFES, ENKAI, KCHOL, MPARK, ULKER – Bugün 3Ç20 

sonuçlarını açıklayacak. 

▪ TTRAK – Ekim ayı satış verilerini açıkladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

5 Kasım   Haftalık yabancı portföy hareketleri (16-30 Ekim)

                Haftalık para ve banka istatistikleri (16-30 Ekim)

6 Kasım   Hazine Ekim Nakit Bütçe verileri 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.168 %1,5 %3,6

BIST-30 1.281 %0,9 %3,4

Banka 1.178 -%0,5 %2,0

Sanayi 1.804 %2,3 %4,0

Hizmet 1.045 %1,6 %2,1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 11,75 11,75 11,75

AOFM 13,99 13,08 11,32

2 yıllık bono faizi 15,44 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 14,36 14,43 13,12

Kur

USD/TL 8,46 %4,1 %9,4

EUR/TL 9,87 %2,9 %9,0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,16 %3,5 %9,2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 174 181 185

Ortalama işlem hacmi * 3,50 3,38 3,95

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 10,5x 6,0x

PD/DD 1,00x 0,88x 0,79x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,41x 0,36x

FD/Satışlar 0,87x 1,05x 0,86x

FD/FAVÖK 5,9x 7,3x 5,4x

Kar büyümesi -%9,0 -%12,7 %73,9

Özsermaye karlılığı %12,0 %9,8 %13,8

Temettü verimi %3,3 %2,7 %4,5

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  

Bugün saat 14:30’da 16 – 30 Ekim dönemine ilişkin yabancı portföy 
hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

9 – 16 Ekim haftasında hisse senedi piyasasında net 28 milyon dolar, tahvil piyasasında 

ise repo işlemleri hariç 30 milyon dolar kadar çıkış olduğunu gördük. Yılbaşından beri 

toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 5,7 milyar dolar, tahvil piyasasında ise 7,3 

milyar dolar oldu. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 5,6 milyar dolar, 

tahvil piyasasından ise 8,1 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı.  

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %3,4’te sabit 

kaldı. Yılbaşında söz konusu oran %10,5 idi. 

Para & banka istatistikleri cephesinde ise 9 – 16 Ekim haftasında yerleşiklerin 

DTH’larında 0,4 milyar dolar kadar bir yükseliş görüldü. (altın hariç, parite etkisinden 

arındırılmış rakamlar) Artışın 0,25 milyar dolarlık kısmı hanehalkı, geri kalan kısmının ise 

kurumlar DTH’larından kaynaklandığı takip edildi.  

• Kıymetli maden mevduat hesaplarına ise söz konusu hafta içerisinde fiyat 

etkisinden arındırılmış bakıldığında 320milyon dolar artış kaydedildiği ve 

neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki artıştan 

kaynaklandığı görüldü. 

TCMB Ekim ayı Reel Efektif Kur Endeksini 60,6 olarak açıkladı 

TCMB Ekim ayı Reel Efektif Kur Endeksini (REKE) 60,6 olarak açıkladı. Söz konusu seviye 

bir önceki aya göre %2,6 oranında reel değer kaybını işaret ederken, endeks başlangıç 

tarihinden beri (1994) en düşük seviyeyi gösteriyor. 2019 yılsonunda REKE 76,2 

seviyesindeydi. Dolayısıyla bu tarihten beri kümülatif olarak %20 reel değer kaybı 

olduğu takip ediliyor. REKE -2x standard sapma seviyesinin altına hızlı bir gerileme  

kaydetti. Mevcut Sepet/TL seviyesi (9.15-9.20) ise daha da düşük bir REKE değerini 

işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere geçen hafta gerçekleştirilen basın toplantısında TCMB 

Başkanı Uysal, TL’yi “aşırı değersiz” diye nitelendirmiş, bu durumun fiyat ve finansal 

istikrar açısından risk yaratsa da, cari işlemler dengesi tarafında kazanımlara işaret 

ettiğini belirtmişti. 

TCMB Ekim ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayınladı  

TCMB Ekim ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayınladı. Rapordan öne çıkan 

noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:  

• “Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre B 

göstergesinin eğiliminde kayda değer bir değişim gözlenmezken, C 

göstergesinin eğilimi bir miktar gerilemiştir. Bu dönemde, enflasyon eğilimi 

temel mallarda düşüş kaydetmekle birlikte yüksek seviyesini korumuş, hizmet 

grubunda ise yatay seyretmiştir.” 

• “Yıllık enflasyon dayanıklı mal ve diğer temel mallarda yükselirken giyim ve 

ayakkabı grubunda gerilemiştir. Böylelikle, söz konusu gruplarda döviz kuru 

gelişmeleri ve sektörel talep koşullarına bağlı ayrışma devam etmiştir.” 

• “Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam 

etmiştir.” 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/8d3e3764-e582-483d-917e-0775a92c02c6/afiyatekim20.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8d3e3764-e582-483d-917e-0775a92c02c6-nmi3y0K
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Alkim Kimya - 3Ç20 sonuçlarını 58.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %98 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %34 arttı. Net 

satışlar 186 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 

arttı. Şirket, 3Ç20'de 57 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %23 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 501 baz puan artarak %30.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 443 baz puan arttı ve %34.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 53 baz puan azaldı ve %6.7 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 139 milyon TL (3Ç19: 278 milyon TL ve 2Ç20: 159 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19.5 (3Ç19: %39.8 ve 

2Ç20: 22.5%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %91 

artarak 158 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.9 

F/K çarpanından ve 10.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Anadolu Efes - Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 436 

milyon TL olup, yıllık bazda %25 azalışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 

8,544 milyon TL olup, yıllık bazda %20 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 

1,858 milyon TL olup, yıllık bazda, %33 artışı işaret etmektedir. 

Coca-Cola İçecek - 3Ç20 sonuçlarını 857.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 629.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin %36 üzerindedir. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %54 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %108 arttı. Net 

satışlar 4,973 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%29 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,797 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %2 arttı. Yurtiçi satış hacmi %4 

gerilerken yurtdışı operasyonlarının satış hacmi %7 büyüdü. Şirket, 3Ç20'de 1,412 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 

artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,232 milyon TL'nin %15 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 620 baz 

puan artarak %28.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, Türkiye operasyonlarının FAVÖK 

%57 arttı ve FAVÖK marjı 650 baz puan düşerek %27,9 oldu. Yurtdışı operasyonlarının 

FAVÖK %69 arttı ve FAVÖK marjı yıllık bazda 530 baz puan artarak %28,1 olarak 

kaydedildi. Net işletme sermayesi ise 89 milyon TL (3Ç19: 457 milyon TL ve 2Ç20: 359 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %0.7 (3Ç19: 

%3.9 ve 2Ç20: 2.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 

azalarak 1,550 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.5 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 9.0 F/K çarpanından ve 5.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir. 

Enka İnşaat - Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 791 milyon 

TL olup, yıllık bazda %13 azalışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 3,060 

milyon TL olup, yıllık bazda %25 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 677 

milyon TL olup, yıllık bazda, %18 artışı işaret etmektedir. 

Koç Holding - Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 1478 

milyon TL olup, yıllık bazda %37 artışı işaret etmektedir. 
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Medical Park - Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa zarar beklentisi 30 milyon 

TL olup, şirket 3Ç19’da da 4 milyon TL zarar açıklamıştı. Konsensus net satış beklentisi 

1,017 milyon TL olup, yıllık bazda %14 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 

230 milyon TL olup, yıllık bazda, %21 artışı işaret etmektedir. 

Petkim - 3Ç20 sonuçlarını 290.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

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

bazda yüzde %23 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %97 arttı. Net satışlar 3,038 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,048 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç20'de 500 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %27 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 465 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 304 baz puan artarak %16.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 344 baz puan arttı ve %16.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 88 baz puan arttı ve %4.0 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 5,088 milyon TL (3Ç19: 4,371 milyon TL ve 2Ç20: 4,727 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %46.9 (3Ç19: %40.1 

ve 2Ç20: 44.0%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 

artarak 5,465 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.0 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.1 olarak kaydedilmiştir. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 19.0 F/K çarpanından ve 11.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.   

Sabanci Holding - 3Ç20 sonuçlarını 1,612 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 1,182 milyar TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %69 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %56 arttı. 

Türk Hava Yolları - 3Ç20 sonuçlarını 946 milyon TL (131 milyon ABD doları) zarar ile 

açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 1.268 milyon TL (176 milyon ABD doları) olan piyasa 

zarar beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 3,7 milyar TL net kar 

açıklamıştı. Faaliyet performansı beklentiler dahilinde gerçekleşti. COVID-19 salgınının 

olumsuz etkileri Türk Hava Yolları’nın 3Ç20 sonuçlarında görülmektedir. Konsolide ciro, 

ABD doları ve yıllık bazda, %62 azaldı. Yolcu ve diğer gelirler, ABD doları ve yıllık bazda 

sırasıya, %77 ve %45 azalırken, kargo gelirleri ise, ABD doları ve yıllık bazda, %60 artış 

kaydetti. Böylelikle, kargo gelirleri toplam ciro içindeki payı %44 olarak kaydedildi. 

(3Ç19: %10). Birim yolcu gelirleri, yıllık ve ABD Doları bazında, %9 azaldı ve kur etkisi 

hariç bırakıldığında %10 gerileme kaydedildi. Faaliyet giderleri, yıllık ve ABD Doları 

bazında, %53 azaldı ve birim maliyetler, yıllık ve ABD Doları bazında, %54 artış 

kaydetmiş olup yakıt hariç birim maliyetleri ise yıllık ve ABD Doları bazında %79 artış 

kaydetti. 3Ç20 FAVÖK 355 milyon ABD doları olarak açıklandı ve yıllık bazda %65 

geriledi. Açıklanan rakam piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. 

Türk Telekom - 3Ç20 sonuçlarını 432.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 372.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %61 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %56 azaldı. Net satışlar 

7,366 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,135 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Mobil gelirleri, yıllık bazda, %9 artarken, sabit hat gelirleri ise, yıllık bazda, %26 arttı. 

Geniş bant gelirleri %26 büyüdü. Şirket, 3Ç20'de 3,477 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK 
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rakamı piyasa beklentisi olan 3,332 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 120 baz puan azalarak %47.2 oldu. Mobil bölümün 

FAVÖK’ı, yıllık bazda, %7 geriledi ve FAVÖK marjı %29,4 olarak gerçekleşti (3Ç19: 

34,5%). Sabit hatların FAVÖK’ı ise yıllık bazda %25 arttı ve FAVÖK marjı %51.2 olarak 

gerçekleşti (3Ç19: 51,6%).  Türk Telekom, 3Ç20’de 1,579 milyar TL net finansal giderler 

kaydetmiş olup, bu değer 3Ç19’da 475 milyon TL idi. Net finansal giderlerdeki artışın 

altında yatan temel neden kur farkı giderleridir. (3Ç20: 1,007 milyar TL, 3Ç19: 180 

milyon TL gelir) Şirketin 9A20 itibariyle, 211 milyon ABD Doları döviz açık pozisyonu 

bulunmaktadır.  Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 18,867 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.35 olarak kaydedildi. En son kapanış 

fiyatına göre, şirket 9.0 F/K çarpanından ve 3.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.       

Türk Traktör - Ekim ayında, Türk Traktör yurtiçinde 2.847 traktör sattı ve satışlarında 

yıllık bazda %131 artış kaydetti. Şirket 1.401 traktör ihraç etti ve ihracat adeti yıllık 

bazda %3 azaldı. Ocak-Eylül döneminde, Türk Traktör yurtiçinde 15.979 traktör sattı ve 

satışlarında yıllık bazda %99 arttı. Şirket 10.391 traktör ihraç etti ve ihracat adeti yıllık 

bazda %22 azaldı. Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda ise, toplam satış hacmi, yıllık 

bazda, %20 artış kaydetti ve 31.087 adet olarak gerçekleşti. Yurtiçi satış adeti 18.839 

adet olarak gerçekleşirken, yıllık bazda %92 arttı. İhracat hacmi ise yıllık bazda %24 

azalarak 12.248 adet olarak kaydedildi. Ekim ayı itibariyle yıllıklandırılmış yurtiçi satış 

rakamları şirket yönetimi beklentisi olan 22.000-23.500 adetin altında olup, 

yıllıklandırılmış ihracat hacminin şirket yönetimi beklentisi olan 11.000-12.500 adet ile 

uyumludur. 

Ülker Bisküvi - Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 239 

milyon TL olup, yıllık bazda %6 azalışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 

2,167 milyon TL olup, yıllık bazda %14 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 

369 milyon TL olup, yıllık bazda, %17 artışı işaret etmektedir.     
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Teknik Analiz  

USD/TL 

ABD’deki başkanlık seçimlerine ilişkin oy sayımı sürerken, kilit eyaletlerdeki görünümün 

ve dolayısı ile seçim sonucuna ilişkin senaryoların değişkenlik arz etmesi dolar endeksi 

ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün dalgalı bir seyir görmemize neden oldu. 

Bununla birlikte Türk lirası dün dolar karışında dalgalı bir seyir izlerken, USDTRY paritesi 

8,39 – 8,53 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket etti. Türkiye 5 yıllık CDS primi 

543,45 baz puana gerilerken, AOFM ise %13,99’a yükseldi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,44 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise 93,35 seviyesinde hareket ettiği takip ediliyor. Dolar endeksindeki zayıf 

seyir paralelinde bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde alıcılı bir 

seyrin olduğunu ancak TL’nin en zayıf performans gösteren para birimlerin arasında yer 

aldığını görüyoruz. Piyasalarda etkili olmaya devam eden yüksek volatilite ile birlikte 

USDTRY paritesinin görece geniş bir bant aralığında hareket etmeyi sürdürebileceği 

görüşündeyiz. Teknik görünüme baktığımızda, kısa vadeli trend ve momentum 

göstergeleri USDTRY paritesinin bugün içerisinde 8,23 seviyesi üzerinde 

tutunabileceğinin sinyalini veriyor. 

Bugün yurt içi piyasalarda 16 – 30 Ekim dönemine ilişkin yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası ve Fed 

toplantılarının yanı sıra Almanya Eylül Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi Eylül Ayı 

Perakende Satışlar ve ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

ABD’deki başkanlık seçimlerine ilişkin oy sayımı sürerken, kilit eyaletlerdeki görünümün 

ve dolayısı ile seçim sonucuna ilişkin senaryoların gün içerisinde değişkenlik arz etmesi 

dolar endeksinde dün dalgalı bir seyir görmemize neden oldu. Gün içerisinde 93 – 

94,30 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket eden dolar endeksi, EURUSD 

paritesindeki oynaklığın artmasına neden oldu. Böylelikle dün 1,16 – 1,1770 seviyeleri 

arasında oldukça geniş bir bantta hareket eden parite, günü sınırlı bir yükselişle 

tamamladı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1740 seviyesinden işlem görüyor. ABD’deki 

başkanlık seçimleri, parite ve emtialardaki volatilitenin arttığı bir zemin oluşturuyor.  Bu 

nedenle risk iştahında ve paritede yaşanabilecek yüksek volatiliteye karşı tetikte 

olunmalı. Teknik görünüme baktığımızda EURUSD paritesinde 1,1780 seviyesinin kritik 

bir direnç olduğunu görmekteyiz. Olası yükseliş eğilimlerinde bu direnci takip edeceğiz. 

Bu direncin aşılması durumunda yükselişin 1,1850 üzerini hedef alması beklenebilir. 

Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,16 ve 1,1550 destekleri izlenecek. 

Bugün yurt dışı piyasalarda İngiltere Merkez Bankası ve Fed toplantılarının yanı sıra 

Almanya Eylül Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi Eylül Ayı Perakende Satışlar ve ABD 

Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

ABD’de başlayan başkanlık seçimleri ile birlikte piyasalardaki volatilite artarken, risk 

algısındaki ve dolar endeksindeki oynaklık ons altın fiyatlarının dün dalgalı bir seyir 

izlemesine neden oldu. Bununla birlikte 1880 – 1917 seviyeleri arasında geniş bir bantta 

hareket eden ons altın, dünü yataya yakın bir seyirle tamamladı.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1907 seviyesinden işlem görüyor. ABD’deki 

başkanlık seçimleri, parite ve emtialardaki volatilitenin arttığı bir zemin oluşturuyor.  Bu 

nedenle risk iştahında ve güvenli limanlarda yaşanabilecek yüksek volatiliteye karşı 

dikkatli olmak gerekiyor. Teknik görünüme baktığımızda momentum ve trend 

göstergeleri 1850 seviyesinin kısa vadeli güçlü bir destek konumunda olduğunu ve 

fiyatların kısa vadede bu seviye üzerinde tutunmayı sürdürebileceğini işaret ediyor. 

Bununla birlikte altın fiyatlarında kısa vadede 1850 – 1930 bandında bir seyir görmeyi 

bekleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükseliş eğiliminin hız kazanabilmesi 

açısından 1930 direncini takip edeceğiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda İngiltere Merkez Bankası ve Fed toplantılarının yanı sıra 

Almanya Eylül Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi Eylül Ayı Perakende Satışlar ve ABD 

Haftalık İşsizlik Başvuruları 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 3.443 %2,2 %5,3 %1,0 %20,0 %6,6

DAX 12.324 %1,9 %6,6 -%3,9 %14,9 -%7,0

FTSE 5.883 %1,7 %5,4 -%1,0 %0,6 -%22,0

Nikkei 23.695 %1,3 %2,5 %2,9 %22,3 %1,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.168 %1,5 %1,3 %0,6 %18,3 %2,0

Çin 3.277 %0,9 %1,0 %2,7 %15,6 %8,4

Hindistan 40.616 %1,3 %3,5 %5,5 %30,7 -%0,3

Endonezya 5.105 %2,0 %1,2 %5,0 %12,5 -%17,3

Rusya 2.786 %1,8 %0,8 -%2,3 %6,2 -%8,5

Brezilya 97.867 %2,0 -%1,7 %1,8 %23,1 -%15,4

Meksika 37.476 %0,0 -%1,4 %2,0 %2,3 -%13,9

Güney Afrika 53.656 %0,9 %2,6 -%1,6 %9,1 -%6,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 30 -%16,8 -%26,6 %7,0 -%17,8 %114,6

EM VIX 27 -%17,8 -%19,3 -%2,3 -%32,4 %55,6

MOVE 64 %1,3 %11,2 %61,0 %33,8 %10,4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,4321 %0,4 %2,0 %8,5 %19,7 %41,7

Brezilya 5,6648 -%1,5 -%1,5 -%0,4 %2,2 %40,6

Güney Afrika 15,874 -%1,2 -%3,1 -%4,0 -%14,6 %13,4

Çin 6,6524 -%0,4 -%1,1 a.d. a.d. -%4,5

Hindistan 74,7588 %0,5 %1,2 a.d. -%1,3 %4,7

Endonezya 14565 -%0,1 a.d. -%2,0 -%3,5 %5,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,8 -0,1 0,0 0,0 a.d. a.d.

Hindistan %5,9 0,0 0,0 a.d. -0,2 -0,7

Endonezya %6,6 0,0 a.d. -0,3 -1,4 -0,4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,2 -0,14 0,06 0,47 -0,87 1,06

Brezilya %3,4 -0,22 -0,27 -0,42 -1,23 -0,33

Güney Afrika #VALUE! a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Endonezya %2,2 -0,07 a.d. -0,08 -1,07 -0,73

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 41,23 %3,8 %5,4 %5,0 %51,6 -%37,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 39,15 %4,0 %4,7 %5,7 %92,0 -%35,9

Altın - USD / oz 1896,2 -%0,7 %1,1 -%0,2 %10,7 %24,5

Gümüş - USD / t oz. 23,893 -%1,8 %2,3 -%0,6 %62,3 %33,3

Commodity Bureau Index 413,03 %0,4 %0,5 %2,3 %17,6 %2,9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Kasım 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   10 

 

Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

  

Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

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

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 46 46

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

(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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

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

 

 

 

 

 

 


