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Küresel ve yurtiçi piyasalar açısından kritik ekonomik verilerin takip 

edildiği bir haftayı geride bıraktık. Geçen hafta boyunca yurtiçinde 

enflasyona dair gelişmeler ve 2017 yılı 2. çeyrek finansal sonuçları 

takip edilirken; küreselde ABD’den gelen İstihdam Raporu ön 

plandaydı. Bu kritik gelişmelerin piyasalar üzerinde önemli negatif 

bir etkiye yol açmaması ve yurtiçinde açıklanan finansal sonuçların 

büyük ölçüde piyasadaki beklentilerle uyumlu ve bir miktar 

üzerinde gelmesi sayesinde BİST-100 endeksi haftayı rekor 

tazeleyerek tamamladı. Yılda 4 kez yayınlanan Enflasyon Raporu, 

hem TCMB’nin enflasyon tahminlerinde yapılan revizelerin takip 

edilmesi açısından hem de bu raporların bir basın toplantısıyla 

tanıtılarak paylaşılıyor olmasının TCMB’ye piyasa ile doğrudan 

iletişim kurma şansı vermesinden dolayı oldukça önemli. TCMB, bu 

haftaki raporla birlikte, 28 Nisan 2017 tarihli bir önceki raporda % 

8.5 seviyesinde olan 2017 yılsonu TÜFE tahmini % 8.7 seviyesine 

revize etti.  

 

Geçen haftaya %11,51 seviyesinden başlayan 2 yıl vadeli gösterge 

faiz hafta içinde en yüksek %11,60; en düşük %11,51 seviyelerini 

görerek haftayı %11,60 seviyesinden tamamladı. 10 yıllık tahvil 

faizi ise haftaya düşüşle %10,35 seviyesinden başlayarak hafta 

içinde en yüksek %10,57; en düşük %10,33 seviyelerini görerek 

haftanın kapanışını %10,53 seviyesinden yaptı. Özetle, 2 yıl vadeli 

tahvil faizleri hafta boyunca daha yatay bir görünüm sergileyerek 

hafif yükseliş eğiliminde, 10 yıllık tahvil faizleri ise, haftanın ilk 

günkü düşüşünün ardından yukarı yönlü toparlanma eğiliminde 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Piyasa Gündemi 

 

Piyasa müthiş rallisine devam ediyor, hem de tam tepki 
vermesi gerektiği yerlerde tepki vererek buna devam ediyor. 
Bilançolar tüm ekonomistlerin yaptığı revizyonların da ötesine 
geçip güzel gelmeye devam ediyor. Biz bir müddettir 
yükselişteki yeni dönemin bankalar üzerinden gerçekleşeceğini 
söylemeyi sürdürüyoruz. Cuma günü nihayet bu hareketin 
başladığını gördük. Banka hisselerinde yüzde 2’nin üzerinde 
prim yapanlar ve yüzde 2’ye çok yaklaşanlar oldu. Artık net bir 
şekilde bankacılığın endeksi sürüklemesini izleyeceğiz 
kanaatimizce. Piyasanın sadece Tüpraş ve Ereğli üzerinden 
gidemeyeceğini görmek gerekir.  
 
TRADING IDEA:  
 
Biz, Viop Ağustos vadede 133.000 altındaki seyir devam 
ederse, KISA pozisyon denenebilir demiştik ama piyasa buna 
fırsat vermeden, yönünü yukarı döndü ve 135.000’lere yelken 
açtı. Bu sabah itibariyle de görüntünün positif olduğu 
görülüyor. FDOW piyasanın ateşini harlamakta ısrarcı. Dolar 
bazında EM'lerden neredeyse yüzde 40 geri olan Bist-100, 3.5 
cent hedefine doğru yürümeye devam ediyor. 
 

 

 

 

 

Tahvil ve Bono Piyasası 

Günlük Verier 

Veriler 

 

Kapanış Haftalık % Aylık %

Hisse Senedi Piyasaları

BIST-100 108.545 0,14% 7,25%

BIST-30 133.555 0,31% 7,48%

BIST Mali 183.462 -0,35% 5,61%

BIST Sanayi 119.040 0,84% 8,86%

BIST-30 Vadeli 134,600 0,22% 6,32%

Sabit Getirili Menkul Kıymet

Gösterge Faiz (2 yıllık) 11,60% 0,78% 3,57%

Bono Faizi (10 yıllık) 10,54% 0,37% -0,04%

Gecelik Faiz 11,80% 0,33% 1,07%

CDS TR (5 yıllık) 173,64 -5,03% -11,47%

Emtia ve Pariteler

Altın (Ons/$) 1.259 -0,01% 2,90%

Brent Petrol 52,34 1,45% 5,42%

USD/TRY 3,5287 -0,22% -0,84%

EUR/TRY 4,1546 0,53% 2,87%

Döviz Sepeti 3,8355 0,24% 0,96%

Yurtdışı Piyasalar

Dow Jones 22.093 1,36% 2,86%

S&P 500 2.477 0,06% 1,97%

Nasdaq 5.900 -0,29% 5,41%

Çin 3.262 0,38% 2,49%

Japonya 19.952 -0,63% -0,40%

Hindistan 32.325 -0,18% 3,57%

Hong Kong 27.563 1,59% 8,56%

Almanya 12.298 0,70% -1,12%

Fransa 5.203 0,32% 0,55%

İngiltere 7.512 0,92% 2,10%

Haftalık Veriler

0,31%

0,14%

-0,22%

0,53%

-0,01%

0,33%

-0,4% -0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6%

BIST-30

BIST-100

Dolar/TL

Euro/TL

Altın

Repo

Haftalık Karşılaştırmalı Getiri Tablosu

www.gedikprivate.com 

VIOP 

Ağustos vadeli endeks kontratı hafta içinde 131,375 ve 134,950 

arasında dalgalanarak haftayı 134,600 seviyesinden kapattı. Endeks 

kontratında 600.313 işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 600 artarak 

379.810 olarak gerçekleşti. Hafta içinde yukarı yönlü hareketlerin 

görüldüğü endeks kontratında destek olarak 132,950 ve direnç 

olarak 135,950 önemli seviyeler olarak görülmektedir. Günlük 

grafikte kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime 

sahip oldukları görülüyor. Aşırı alım satım osilatörlerinden RSI kendi 

ortalaması üzerinde ve yukarı yönlü hareket etmektedir. Pozitif  

bölgede dalgalı hareket eden MACD ise trigeri altında aşağı yönlü bir 

seyir izlemektedir. Önümüzdeki hafta içinde düşüşlerde 132,950 ve 

130,925 destek olarak takip edilebilecek seviyeler olarak 

görünürken yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 135,950 ve 

137,000 seviyeleri izlenebilir.   

Borsa ve Vadeli İşlemler
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

 

Gözde ÖZARSLAN                                                                           Üzeyir Doğan         Kayhan Tezcan 

Gedik Private  Gn. Müd. Yard.                                                          Araştırma Müdürü   Borsa ve Vadeli İşlemler 

 

Gedik Private Strateji Ekibi/ Araştırma 

 
gedikprivate@gedik.com                                                    0216 – 560 3400 

 

Gedik Private Türev Ürünler ve Opsiyon Birimi 

 

Ünvan  :   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Adres :   Gedik Private Bağdat Caddesi 

Bağdat Cad. Esen Apt. N.351/5 Şaşkınbakkal – İSTANBUL 

Tel :   +90 (216) 560 3400 

 

FİNANSAL KİŞİLİK TESTİ 

 

Gedik Private ekibinin uzman kadrosunun sizin için hazırladığı Finansal Kişilik Testi’ne buradan ulaşabilirsiniz. 

 

YASAL UYARI 

 

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Private Strateji ekibi tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 

Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak 

Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.  Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel 

görüşlerine dayanmaktadır.  Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır.  Bu görüşler mali 

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.  Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, 

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile 

ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.  

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar 

vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun III-39.1 Sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”inin 25 inci maddesinde öngörüldüğü 

üzere “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.  

Risk Bildirim Formu’na buradan ulaşabilirsiniz 

 

 

 

 

FX ve Türev Piyasalar 

  

 

 

 

 

USDTRY:  

TCMB’nin mevcut sıkı duruşunu korumaya devam etmesinin etkisiyle Dolar/TL'de yakın dönemde görece daha istikrarlı bir seyir 

görülmekte. Temmuz ayı sonundaki Fed ve TCMB kararlarından bu yana kur ağırlıklı olarak 3.51 – 3.54 TL aralığında dalgalanıyor. ABD 

tarafında Trump’a yönelik siyasi endişeler ve Fed’in yakın dönemdeki açıklamalarının piyasalar tarafından beklenenden daha güvercin 

yorumlanması nedeniyle doların küresel olarak zayıf seyrini sürdürmesi de kur tarafındaki istikrarlı seyre katkı sağlayan başlıca 

unsurlardan. Kısa vadede, ekstra bir gelişme olmadıkça dolar/TL’nin ağırlıklı olarak 3.50 – 3.55 TL aralığında dengelenme eğilimine 

girmesini beklemekteyiz. Teknik olarak; 3.5480 TL’nin yukarı kırılması durumunda kurun 3.57 – 3.58 TL civarlarına sert bir yükseliş 

göstermesi beklenebilir. Diğer taraftan, 3.5125 TL’nin aşağı kırılması durumunda ise 3.48 – 3.50 TL civarlarına kadar sürebilecek bir 

gerileme görülmesi de ihtimal dahilinde. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi kısa vadede ekstra bir gelişme yaşanmadıkça kurun ağırlıklı 

olarak 3.50 – 3.55 TL aralığında dengeleneceğini düşünmekteyiz. 

DXY: 

 

ABD tarafında artan siyasi riskler (Trump – Rusya soruşturması, Rusya soruşturmasının kapsamının genişletilmesi) ile Obamacare'in 

iptalini öngören ve Senato'daki oylamadan kısa bir süre önce sunulan yeni sağlık tasarısının, 49'a karşı 51 oyla reddedilmesi  gibi 

gelişmeler doların küresel piyasalarda değer kaybetmesine neden olan gelişmeler olarak sıralanabilir. Bunun yanında eurodaki değer 

kazanımlarının devam etmesi DXY endeksinin son 15 ayın diplerine gerilemesine neden oldu.  Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam ile 

ortalama saatlik kazançlar verileri sonrasında ise doların küresel piyasalarda değer kazanması DXY endeksinin de bir miktar 

toparlanmasına katkı sağladı. DXY endeksi en düşük 92,55 seviyesini test ettiği haftayı 93,49’dan kapattı. 
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