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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün banka ve sanayi şirketlerindeki kar realizasyonları sonucu 

BİST-100 endeksi günü %0,7 değer kaybı ile 102.255 seviyesinden 

kapattı. 

Bugüne baktığımızda, yurtiçinde önemli bir veri açıklaması 

bulunmazken, yurtdışında ise PMI verileri (AB ve ABD) ile ABD’den 

gelecek ISM verisi takip edilecek. Küresel piyasalarda ise, risk 

iştahının göreceli olarak kuvvetli seyrettiğini görüyoruz. ABD 10 

yıllık tahvil faizleri %2,72 seviyesinde bulunurken, GOÜ para 

birimlerinde hafif değer kazanımları olduğunu görüyoruz. ABD 

vadelilerinde ise yatay bir seyir mevcut. Bu sabah Borsa 

İstanbul’da hafif alıcılı bir başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, Cuma günkü satışlar 

sonrasında dün BİST-100 endeksinde 102.000/102.200 destek 

bölgesine kadar geri çekilme devam etti. İşlem hacmi ralli boyunca 

en düşük seviyeye gerilemesi olumluydu. 106.000’den başlayan 

geri çekilmede ilk düzeltme noktası olan 102.000/102.200 

desteğinin tutmasının teyidi 102.600’ü kırması olacaktır. Bugün 

yine 102.000/102.200 destek bölgesinin korunmasını 102.600 

direnç bölgesini zorlamasını bekliyoruz. 102.000 stop noktasıdır, 

102.000 kırılırsa 100.500/100.000’ne doğru satışlar 

genişler.102.600 bugün üzerine çıkarsak ise kısa vadeli baskı biter 

yeniden 105.000-106.000 hedeflenir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ TÜFE Ocak’da%20 üzerinde kalmaya devam etti. 

▪ TCMB Aylık Fiyat gelişmelerini Raporu’nu açıklayacak. 

▪ Saat 14:30’da Ocak Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak. 

▪ Ticaret Bakanlığı Ocak ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. 

Şirket Raporları 

▪ ŞOK’u AL tavsiyesi ve 14,5 TL hedef fiyatla araştırma 

kapsamımıza alıyoruz. 

▪ Ayrıca perakende sektör raporumuz da yayınlandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aselsan – İBB ile 110 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. 

▪ Otomotiv Sektörü - ODD Ocak verileri açıklandı. 

▪ Türk Traktör Ocak 2019 satış hacimlerini açıkladı. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

5 Şubat     Ocak Reel Efektif Kur Endeksi

                   TCMB Ocak Ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu

7 Şubat      Haftalık Para & Banka İstatistikleri (25 Oca.-1 Şub.)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (25 Oca.-1 Şub.)

                   Hazine Ocak Ayı Nakit Bütçe verileri

8 Şubat      Aralık Dış Ticaret Endeskleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 102,255 -%0.7 %1.0

BIST-30 128,597 -%0.7 %0.8

Banka 135,823 -%0.8 %3.0

Sanayi 116,615 -%1.1 -%0.9

Hizmet 77,484 %0.2 %0.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 18.40 18.39 19.71

10 yıllık bono faizi 14.35 14.30 #N/A N/A

Kur

USD/TL 5.22 -%1.1 -%3.5

EUR/TL 5.97 -%0.7 -%3.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.60 -%0.9 -%3.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 165 163 144

Ortalama işlem hacmi * 1.39 1.71 1.49

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.2x 7.2x

PD/DD 1.36x 1.04x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.61x 0.57x

FD/Satışlar 1.43x 1.14x 0.96x

FD/FAVÖK 7.9x 6.3x 5.5x

Kar büyümesi %49.2 %12.2 %0.8

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.5 %11.4

Temettü verimi %2.7 %4.1 %4.6

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 

2019 yılına ilişkin beklentilerimizi güncellediğimiz ayrıntılı Makro 

Ekonomik Görünüm raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.  

 

TÜFE Ocak’da%20 üzerinde kalmaya devam etti 

Ocak aylık TÜFE artışı %1,06 ile piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Kurum 

beklentimiz ise %0,8 aylık artış idi. Gerçekleşme ile beraber yıllık TÜFE artışı %20,35 oldu. 

Verilerin piyasa etkisinin sınırlı olduğu görüldü. 

• Ocak ayı enflasyonundaki en büyük volatilite kaynağının gıda fiyatları olduğu görüldü 

-- özellikle işlenmemiş gıda fiyatları.  Gerek Ankara gerek İstanbul gıda fiyatları önemli 

bir yükselişin habercileri olmuşlardı. 

• Temel enflasyon dinamiklerine bakıldığında; (i)  Temel mal fiyatlarının %1,87 oranında 

keskin bir düşüş kaydettiği görülüyor. Böylece yıllık artış %24,67 seviyesinden %22,75’e 

gerileme kaydetti, (ii) Hizmet fiyatlarına bakıldığında ise enflasyonist baskının devamı 

görülüyor. Söz konusu fiyatlar aylık bazda %2,09 oranında artış kaydetti ve yıllık artışı 

%14,46’dan %15,4’e taşıdı, (iii) Sonuç olarak TÜFE-C göstergesi, Ocak ayında aylık %0,04 

değişim gösterirken yıllık anlamda %19,53'den %19,04'a sınırlı bir gerileme kaydetti.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

TCMB Aylık Fiyat gelişmelerini Raporu’nu açıklayacak 

TCMB aylık fiyat gelişmelerini raporunu saat 10:00’da açıklayacak. Söz konusu rapor 

enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında Banka’nın teknik değerlendirmesini içerirken 

herhangi bir politika mesajı vermez. Ancak enflasyon değerlendirmesinde kısa vadede 

beklentilere ilişkin bazı detayların alınması söz konusu olabilir.  

Saat 14:30’da Ocak Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak 

Aralık ayında Reel Efektif Kur Endeksi 75 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre %0,5 

oranında bir yükseliş kaydetmişti. Böylece son üç ay içerisinde TL’deki reel değer kazanımı 

%21,5’i buldu. Yılbaşından beri bakıldığında ise reel değer kaybının %12 olduğu görülüyor. 

• Ocak ayında enflasyon gerçekleşmeleri çerçevesinde REKE’nin 74,6 civarında 

nispeten yatay bir performans göstermesi beklenebilir. 

Ticaret Bakanlığı Ocak ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı  

Ticaret Bakanlığı Ocak dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki yılın aynı 

ayına göre %5,9 oranında artış gösterip 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalata 

daralmasını devam ettirip %27 oranında düşerek 15,7 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret 

açığı %72 oranında daralarak 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık verilere 

bakıldığında ihracat %6,7 artış ile 168,8 milyar dolar olurken, ithalat %9,4 azalış ile 217,2 

milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak verileri cari işlemler açığının 1 milyar dolar civarında 

olabileceğini gösteriyor. Geçen senenin aynı ayında 7 milyar dolar bir açık verilmişti.   

• Bakanlık ayrıca Genel Ticaret Sistemi’ne göre dış ticaret verilerini de açıkladı. Türkiye’de 

veriler özel ticaret sistemi çerçevesinde yayınlanırken, gümrük sınırı esas alınmakta ve 

serbest bölgeler ile gümrük antrepoları gümrük sınırı dışında yer almaktadır. Genel 

Ticaret Sistemi’nde ise söz konusu veriler de kapsama alınıyor. Bu çerçevede 

hesaplanan ihracat %6,3 oranında artışla 13,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Makroekonomik_Gorunum_-_2019_(subat).pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon___Ocak_2019.pdf
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Şirket Raporu 

ŞOK- Hızlı büyüme potansiyeli sunuyor 

ŞOK modern perakendenin gelişmesinden olumlu etkilenirken, 2015’te yönetimin 

değişmesiyle gerçekleştirdiği yeniden yapılandırmanın etkisiyle büyüklüğünü ve 

verimliliğini artırdı. Mağazaların yarıya yakınında gerçekleşen yenilenmeyle beraber 

mağaza sayısı 2018 itibariyle 6.300’ün üzerine yükselerek 2015-2018 döneminde 

%28 ortalama yıllık büyüme kaydetti. Şirketin yüklü finansal borcu da Mayıs 

2018’de gerçekleşen halka arz sonrası nakit girişiyle önemli ölçüde azaldı. ŞOK’un 

önümüzdeki dönemde modern perakende sektöründeki gelişmeden en fazla olumlu 

etkilenecek şirket olacağını düşünüyor ve AL tavsiyesi ve 14,5 TL hedef fiyatla ŞOK’u 

araştırma kapsamımıza alıyoruz. 

Hızlı büyüme hikayesi devam ediyor – ŞOK, modern perakendedeki %6 (2019T) payıyla 

mağaza sayısını 2018 itibariyle 6,364’e yükselterek A101 ve BİM’in ardından mağaza sayısı 

bazında en büyük şirket oldu. Şirketin 2017 ve 2022 döneminde mağaza sayısını iki katına 

yükseltme hedefi 2022’ye kadar yıllık yaklaşık 1.000 mağaza açılışına denk gelmektedir. 

2018-2021 döneminde ciroda %25 yıllık ortalama büyüme öngörüyoruz. Mağaza 

sayısındaki artış, geleneksel kanaldan modern kanala geçişin katkısıyla trafik büyümesi ve 

yeni açılan mağazaların olgunlaşmasıyla büyümenin sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz.  

Finansal giderlerde 2019’da beklenen düşüş FAVÖK marjındaki daralmayı 

dengeleyecek – 2018’de benzer mağazalarda büyüme, operasyonel kaldıraç ve geçici 

envanter gelirinin etkisiyle FAVÖK marjında 180 baz puan iyileşme bekliyoruz. Ancak 2019 

FAVÖK marjında asgari ücret artışı sonrası personel giderlerinde beklenen artış ve 

envanter geliri etkisinin arındırılması nedeniyle 40 baz puan daralma tahmin ediyoruz. 

Ocak 2019’dan itibaren marketlerde kullanılan poşetin paralı olmasıyla beraber ambalaj 

maliyetlerinde beklediğimiz düşüşün FAVÖK marjındaki olumsuzlukları sınırlayacağını 

tahmin ediyoruz. Ayrıca faizlerde özellikle 2Y19’da beklediğimiz gerilemenin faiz 

giderlerinde ciddi düşüşe neden olacağını düşünüyoruz. Vergi geliri etkisi ve halka arz 

öncesi faiz giderini dahil etmediğimizde 2018 ve 2021 döneminde karlılıkta yıllık ortalama 

%44 büyüme öngörüyoruz. 

Temettü ödemesinin 2020’de gerçekleşeceğini düşünüyoruz – ŞOK’un net borcu 

9A18’de 106 milyon TL ve net borç/FAVÖK rasyosu 0.2’ye geriledi. Halka arz esnasında 

şirkete 2.6 milyar TL nakit girişi borçluluk rasyolarındaki iyileşmeyi destekledi. Operasyonel 

iyileşme ve eksi işletme sermayesiyle nakit akışındaki toparlanmanın devam edeceğini 

düşünüyoruz. 

Ortakların olası hisse satışlarını risk olarak görüyoruz – Turkish Retail, Templeton, 

Gözde Girişim ve Turkish Holdings’in Mayıs 2019’a kadar halka arz fiyatı 10,5 TL’nin altında 

hisse satmama taahhütleri vardır. Ayrıca ŞOK’un elinde 20,6 milyon adet hisse (%3,4 hisse 

payı) bulunmaktadır. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/sok_-_5_subat_2019.pdf
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Perakende Sektör Raporu 

Organize perakendeye geçiş ve enflasyonda görülen yükseliş gıda perakende 

sektörünün makro zorluklara rağmen 2018’de güçlü durmasını sağladı. 

Enflasyon üzeri ciro büyümesi ve operasyonel kaldıraç, yeniden yapılandırmanın 

katkısı ve geçici envanter gelirinin marjlara etkisi 2018’de karlılığı iyileştiren 

önemli unsurlar oldu. Gıda perakende sektörüyle ilgili olumlu görüşümüzü zayıf 

tüketici güvenine rağmen sağlıklı benzer mağaza büyümesi ve sürdürülebilir 

mağaza açılışları beklentisiyle devam ettiriyoruz. 28 Şubat – 6 Mart arası 

açıklanacak 4Ç18 sonuçlarının da güçlü geleceğini öngörüyoruz. ŞOK’u “AL” 

tavsiyesiyle araştırma kapsamımıza alıyor, Bizim Toptan için tavsiyemizi “AL”a 

yükseltiyor, Migros’da “AL” ve BİM’de “TUT” tavsiyelerimizi sürdürüyoruz. 

Sektör ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştireceği beklentisiyle ŞOK’u en 

beğendiğimiz hisse olarak seçiyoruz.  

Organize perakendede büyüme trendi devam ediyor - Sektörün %41’ini oluşturan 

modern kanalda mağaza sayısı 2018’de %11 yükseldi. Yeni mağaza açılışlarında gıda-

dışı perakendeciler, artan finansman maliyetleri nedeniyle daha temkinli davranırken 

gıda perakendecilerinden ŞOK ve BİM hızlı mağazalaşmaya devam ediyor. Migros 

inorganik büyümenin de katkısıyla mağaza sayısını artırırken, Bizim Toptan ürün ve 

müşteri portföyünde yeniden yapılandırmanın olumlu etkilerini finansallarına 

yansıtıyor. Özellikle 2019 ortasına kadar sürecek yüksek enflasyonun etkisiyle sağlıklı 

benzer mağaza büyümesinin devam edeceğini düşünüyoruz.  

ŞOK’u “AL” tavsiyesi ve 14,5 TL fiyatla araştırma kapsamımıza alıyoruz - ŞOK 

modern perakendenin gelişmesinden olumlu etkilenirken, 2015’te yönetimin 

değişmesiyle gerçekleştirdiği yeniden yapılandırmanın etkisiyle büyüklüğünü ve 

verimliliğini artırdı. Mağazaların yarıya yakınında gerçekleşen yenilenmeyle beraber 

mağaza sayısı 2018 itibariyle 6.300’ün üzerine yükseldi ve şirket 2015-2018 

döneminde ciroda %28 ortalama yıllık büyüme kaydetti. Şirketin yüklü finansal borcu 

da Mayıs 2018’de gerçekleşen halka arz sonrası nakit girişiyle önemli ölçüde azaldı. 

ŞOK’un önümüzdeki dönemde modern perakende sektöründeki gelişmeden en fazla 

olumlu etkilenecek şirket olacağını düşünüyoruz. 

Riskler– Enflasyondaki gerileme, işsizlikteki artış ve personel ve enerji maliyetlerindeki 

artışın finansallara beklentimizin üzerinde olumsuz etkileri tahminlerimiz açısından risk 

faktörleridir. Ayrıca Migros ve ŞOK’ta olası hisse satışları, BİM, Bizim Toptan ve ŞOK’ta 

geri alınan payların olası satışları önemli risk unsurlarıdır.  

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Perakende_Sektor_Raporu_-_Subat_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan – Şirket ile ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi'nin ihtiyacı kapsamında, Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu 

Araçüstü Sinyalizasyon Sistemi Temin ve İşletmeye Alma İşi kapsamında 04.02.2019 

tarihinde, toplam bedeli 109.999.996 TL tutarında bir sözleşme imzalandı. Sözleşme 

kapsamında teslimatlar 2023 yılında tamamlanacaktır. 

Otomotiv Sektörü - ODD verilerine göre hafif araç pazarı Ocak ayında yıllık %59 daralarak 

14,4 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Binek araç ve hafif ticari araç satışları sırasıyla %59 ve 

%60 daraldı. Ocak ayı satışları geçmiş verilere göre tüm yıl satışlarının sadece %4’üne denk 

gelmektedir. Yine de vergi teşviklerinin Mart sonuna kadar uzatılması nedeniyle Ocak 

ayında daha düşük oranda daralma öngörüyorduk.  Bilindiği üzere Kasım itibariyle 1.600cc 

motor hacmi ve altına sahip, 120 bin TL ve altı baz fiyatlı binek araçlarda ÖTV %15 

indirilirken, ticari araçlarda KDV %18’den %1’e gerilemişti. Şubat ve Mart’ta vergi teşvikleri 

sona ermeden önce daha düşük oranlarda pazarda daralma tahmin ediyoruz. Pazarın 

Şubat ve Mart’ta daralmaya devam etmesi durumunda otomotiv sektörü temsilcileri ve biz 

2019 pazar beklentilerini aşağı çekebiliriz. 2019 yılında Tacirler Yatırım tahminleri 365 bin 

adet binek araç, 101 bin adet hafif ticari araç ve toplamda 466 bin adet hafif araç pazar 

büyüklüğüdür. Tahminlerimiz %25 daralmaya denk gelmektedir. Medya haberlerine göre 

sektör temsilcileri en kötü senaryo olarak 350 bin adet hafif araç büyüklüğü ve %44 

daralmayı göz önüne almaktadır. Doğuş Otomotiv, Ford Otosan ve Tofaş ‘ın Ocak 2019 

satışları yıllık bazda sırasıyla %68, %50 ve %50 daralmıştır. Ocak ayında Tofaş binek araç 

satışlarında %30 yıllık daralma gerçekleştirirken, Ford Otosan’ın hafif ticari araç satışları 

%36 yıllık daralmıştır. Zayıf Ocak verisinin şirketler üzerinde hafif olumsuz etkisi olacağını 

düşünüyoruz. 

Türk Traktör Ocak 2019 satış hacimlerini açıkladı. Yurtiçi satışlar %70 yıllık daralmayla 595 

adede gerilerken, ihracat %34 1.072 seviyesine büyüdü. Bilindiği üzere yurtiçi traktör 

satışları Nisan 2018’den bu yana daralmaya devam etmekte. 1Y19’de ekonomide beklenen 

daralmanın da etkisiyle zayıf traktör satışlarının önümüzdeki birkaç ay daha devam 

edeceğini düşünüyoruz. Türk Traktör 11 Şubat‘ta 2018 sonuçlarını açıklayacak.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

USDTRY paritesi dün, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin sürmesi ile birlikte 5,20 

seviyesi üzerindeki seyrini korudu. Cuma günü ABD’den gelen olumlu ISM İmalat 

Endeksi verisinin ardından dolar endeksinde görülen yükseliş hareketi, gelişmekte olan 

ülke para birimlerine yönelik risk iştahını olumsuz etkiledi. Bununla birlikte gelişen ülke 

para birimlerinde dün gün içerisinde satıcılı bir seyrin hâkim olduğu görüldü. USDTRY 

paritesi ise dün sabah saatlerinde 5,24 seviyesi üzerine kadar yükselmesinin ardından 

gün içerisinde, dün sabah bültenimizde de belirttiğimiz üzere, 5,20 üzerinde tutunmaya 

devam ederek 5,20 – 5,23 seviyeleri arasında dalgalandı. USDTRY paritesi bu sabah 

saatleri itibariyle 5,21 seviyesi civarında hareket ediyor. Dolar endeksinin 95,85 seviyesi 

civarında hareket ettiğini ve görece güçlü seyrini koruduğunu görmekteyiz. Gelişen 

ülke para birimlerinin ise düne nazaran daha olumlu bir tablo ortaya koyduğu 

görülüyor. Teknik göstergeler, USDTRY paritesinin kısa vadede 5,20 – 5,24 seviyeleri 

arasında hareket edebileceğini işaret ediyor. Bugün ABD cephesinden gelecek olan 

Ocak Ayı Markit Hizmet ve Bileşik PMI Endeksi verileri ve yine Ocak ayına ilişkin ISM 

Hizmet Endeksi verileri takip edilecek. Yurt içi piyasalarda ise TCMB, her enflasyon 

verisi ardından açıkladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri, Raporu’nu ve Ocak Reel Efektif Kur 

Endeksi’ni açıklayacak. 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle yaşadığı kısmi satış baskısına rağmen, EURUSD 

paritesi Cuma günü yaptığı haftalık kapanış ile birlikte 20 haftalık hareketli ortalamasını 

yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Bununla birlikte, dün sabahki bültenimizde de belirttiğimiz 

üzere parite, dün gün içerisinde 20 haftalık hareketli ortalamasına denk gelen 1,1425 

seviyesi üzerinde seyretmeye devam etti. Paritenin kısa vadede 1,1425 seviyesi üzerinde 

kalıcı olmaya devam etmesini bekliyoruz. Ancak, yukarı yönlü hareketlerde 1,1580 – 1,1600 

bandının önemli bir direnç bölgesi olduğu görüşümüzü koruyoruz. Kısacası paritenin kısa 

vadede 1,1425 – 1,1580 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. Bugün ABD 

cephesinden gelecek olan Ocak Ayı Markit Hizmet ve Bileşik PMI Endeksi verileri ve yine 

Ocak ayına ilişkin ISM Hizmet Endeksi verileri takip edilecek. Avrupa cephesinde ise 

Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan Hizmet & Bileşik PMI Endeksi verileri ve Euro 

Bölgesi Aralık Ayı Perakende Satışlar verileri yakından izlenecek. 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta içerisinde yükseliş hareketini sürdüren ve 1325 – 1330 hedef bandımıza 

yükselen altın fiyatları, 1326,25 seviyesine kadar çıkarak Nisan 2018’den bu yana en yüksek 

seviyesini test etti. Cuma günü dolar endeksinde başlayan yükseliş eğilimi ile birlikte 

kazançlarının bir kısmını geri veren ons altın, bu sabah saatleri itibariyle 1315 seviyesi 

civarında hareket ediyor. Bu noktada, gerek teknik göstergeler gerekse de küresel 

piyasalarda yüksek seyretmeye devam eden altın ve güvenli liman talebi, ons altının 

önümüzdeki dönemde 1325 – 1330 bandını yeniden deneyebileceğini ve bu banda 

yerleşebileceğini işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde 1330 seviyesinin aşılması 

durumunda ise 1350 seviyesinin hedef olacağı görüşündeyiz. Kısacası, altındaki yükseliş 

potansiyelinin korumasını ve düşüşlerin alım fırsatı vermesini beklemekteyiz. Bugün 

içerisinde ABD’den gelecek olan Ocak Ayı Markit Hizmet ve Bileşik PMI Endeksi verileri ve 

yine Ocak ayına ilişkin ISM Hizmet Endeksi 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 2,725 %0.7 %3.1 %7.6 -%4.1 %8.7

DAX 11,177 %0.0 -%0.3 %3.8 -%11.4 %5.8

FTSE 7,034 %0.2 %4.3 %2.9 -%8.2 %4.5

Nikkei 20,884 -%0.3 %0.8 %6.5 -%7.5 %4.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102,255 -%0.7 %1.0 %15.1 %6.9 %12.0

Çin 2,618 %1.3 %0.6 %4.1 -%4.5 %5.0

Hindistan 36,583 %0.0 %2.7 %2.5 -%2.6 %1.4

Endonezya 6,481 -%0.9 %0.4 %3.3 %7.9 %4.6

Rusya 2,524 %0.1 %1.9 %4.9 %9.8 %6.5

Brezilya 98,589 %0.7 %3.3 %7.3 %21.1 %12.2

Meksika 43,738 -%0.6 %0.2 %3.0 -%11.3 %5.0

Güney Afrika 53,392 -%1.0 -%0.7 %2.3 -%6.5 %1.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%2.5 -%16.6 -%26.4 %35.1 %42.5

EM VIX 19 -%2.8 -%7.6 -%19.9 %6.5 %17.6

MOVE 49 %0.2 -%4.1 -%25.7 %2.5 %4.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.2177 %0.2 -%2.0 -%2.1 %2.7 %37.4

Brezilya 3.6666 %0.3 -%2.6 -%1.3 -%1.1 %10.8

Güney Afrika 13.4212 %0.7 -%1.8 -%3.9 %0.7 %8.4

Çin 6.7454 %0.7 %0.0 a.d. -%1.1 %3.7

Hindistan 71.805 %0.8 %1.0 %3.0 %4.7 %12.4

Endonezya 13960 %0.1 -%0.8 -%2.2 -%3.7 %2.9

CDS *

Türkiye 308.8 -0.9 -16.9 -37.9 36.3 1.5

Brezilya 166.5 0.0 -6.7 -21.9 -15.3 -12.9

Güney Afrika 178.4 2.9 -15.7 -28.4 41.2 -8.8

Endonezya 113.0 1.0 -7.0 -20.4 38.1 -4.1

Rusya 136.9 1.2 4.5 -20.6 8.9 -21.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %14.4 0.0 -1.1 a.d. -4.2 2.7

Brezilya %8.8 0.1 -0.3 -0.4 -2.4 a.d.

Hindistan %7.4 0.0 0.1 0.0 -0.4 0.1

Endonezya %7.9 0.0 -0.3 -0.2 0.0 1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.8 0.03 -0.18 -0.38 -0.52 a.d.

Brezilya %5.5 0.01 -0.03 0.57 0.06 0.95

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.61

Endonezya %4.1 0.03 -0.18 -0.29 -0.26 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62.51 -%0.4 %4.3 %9.6 -%14.6 -%6.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 54.56 -%1.3 %4.9 %13.8 -%20.3 -%9.7

Altın - USD / oz 1314.3 -%0.2 %0.9 %2.2 %8.2 %0.4

Gümüş - USD / t oz. 15.886 -%0.3 %0.8 %0.6 %2.7 -%7.3

Commodity Bureau Index 413.49 %0.1 %0.2 %0.1 -%3.2 -%4.4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 
 

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

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

(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

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

(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 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(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
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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. 

 

 

 

 

 


