
Maliye Bakanı Naci Ağbal ekonomide büyüme tarafında 3. çeyrekte aşağı 
yönlü giden eğimin yukarı döneceğini, bu yönde gelişmeler olduğunu be-
lirtti. Ağbal 2017 yılında vergi artışı yapılmayacağını açıkladı. Ağbal ayrıca 
beyaz eşya, mobilya ve konut sektörlerinde uygulanan geçici vergi indirim-
lerinin başka sektörlere yönelik uygulanması için çalıma yapılmadığını ekle-
di.  

TÜİK verilerine göre aralıkta sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına ve ön-
ceki aya göre %1,2 arttı, Kasım ayına göre %1,7 azaldı. Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks önceki yılın aynı ayına göre %1,3 arttı, mevsim ve tak-
vim etkisinden arındırılmış endeks önceki aya göre %0,2 geriledi. Aralık 
ayında en yüksek üretim artışı otomotiv sektöründe görülürken, en kötü 
performansı iç tüketimin zayıfladığına işaret olarak metalik olmayan mine-
ral, mobilya ve elektronik ürünler gösterdi. Sanayi üretimi 2016’nın dör-
düncü çeyreğini %2, yılın tamamını %1,9 artışla tamamladı. Bu rakamlar 
önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir yavaşlamaya işaret ediyor.  

 

Takvim Bugün  

Piyasalarda önemli bir gündem maddesi bulunmazken, Avrupa’daki siya-
si riskler ve Trump’ın atacağı adımlara yönelik beklentiler göstergeleri 
yönlendiriyor. Dolarda hafif bir değer kazancıyla dolar endeksi 100,3’te se-
yir izlerken,  ABD’de 10 ve 30 yıllık tahvil ihraçlarının izlendiği dün 10 yıllık 
tahvil faizi %2,34’e kadar geriledi. Petrol 3 günlük düşüşünü dün sonlandır-
dı. Dün en düşük 54 dolar olan brent bugün 55 doların üzerine çıktı. İç pi-
yasada ise gözler dolar/TL’deydi. Düne 3,74’ten başlayan paritenin 
3,72’nin altına gerilemesi hisse senetlerine pozitif yansıdı. BIST-100 endek-
si günü %0,88 yükselişle 88.249 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizinde 
ise artan enflasyon endişeleriyle yükseliş sürerek %11,34’e yükseliş izlendi. 
Bu sabah dolar/TL 3,72 civarından açılırken, hisse senetlerinde  88.500 di-
renç olacak şekilde sakin bir seyir oluşacağını tahmin ediyoruz.    

9 Şubat 2017 Perşembe 

9-Şub BDDK haftalık istatistikler 
 Fed, Bullard konuşması 
 
10-Şub   Abe’nin Washington ziyareti 
 Fed, Fischer konuşması 
 
13-Şub OPEC aylık petrol raporu 
 
14-Şub Euro B., büyüme revizyonu, 4Ç2016 
 İhale: 9 yıllık sabit kuponlu, vade:11 Şub 2026 
 TCMB, cari açık, Ara   
 Fed Başkanı Yellen’in Senato sunumu 
 
15-Şub ABD, TÜFE, Oca 
 İtfa: 2,5mlr TL (2,4mlr TL piyasaya) 

Piyasa Özeti 08-Şub Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 88,249 0.88 2.3

BİST-30 108,224 0.92 2.2

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.7095 0.85 -3.2

Euro/TL (TCMB Alış) 3.9599 0.15 -3.4

Euro/Dolar 1.0675 -0.69 -0.2

Dolar/JPY 110.90 0.09 -3.2

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 11.38 11.33

Eurobond (15 Jan 2030) 153.62 152.94

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,240.40 1,233.20

Ham petrol ($/varil, BRENT) 55.37 54.71

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 101.125 4.925

22 Nisan 2020 5.125 99.78 5.198
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TÜİK verilerine göre perakende endeksi arındırılmamış olarak aralık ayında 
geçen yılın aynı ayına göre %3 düştü, önceki aya göre %11 arttı. Perakende 
endeksi yılın son çeyreğinde %1,8 düştü, yılın tamamında %0,7 arttı. Bu ra-
kamlar perakende ticarette son çeyrekte zayıf seyre işaret ediyor.  

Resmi Gazetede yayımlanan KHK ile bankacılıkta kredi/ek kredi kullandır-
ma, taksitlendirme, teminata bağlama ile yeniden yapılandırma işlemleri-
nin zimmet suçu oluşturmayacağı hüküm altına alındı. Ayrıca İş-Kur’da kaydı 
bulunan ve şubat başından itibaren özel sektör tarafından işe alınanlar için 
yılsonuna kadar işverene destek ödemesi yapılacak. Ayrıca terör finansmanı 
nedeniyle el koyulan şirketlerin satış veya tasfiye süreci TMSF tarafından ya-
pılacak ve gelirler Hazine’ye aktarılacak.     

Merkez Bankası’nın haftalık repo ihalesi açmadığı dün 1 milyar dolarlık dö-
viz depo ihalesinde %11 TL faiziyle 275mn dolar verdi. Bankalar %11 faizli 
geç likidite imkanından 57,5 milyar lira kullandılar ve ortalama fonlama mali-
yetinn %10,36 olduğunu tahmin edildi.  

İngiltere Parlamentosunun at kanadı hükümete 31 Mart’ta İngiltere’nin 
AB’den çıkışı sürecini başlatma yetkisi verdi. Yetkilendirmenin May’in ço-
ğunluk desteğe sahip olmadığı üst kanatta da onaylanması gerekiyor. 

Hindistan Merkez Bankası indirim beklentisine karşılık politika faizini de-
ğiştirmeden %6,25’te tuttu ve enflasyon riskinin arttığını belirterek Ocak 
2015- Ekim 2016 arasında süren faiz indirimi sürecine son verdiği sinyalini 
verdi.   

Şirket ve Sektör Haberleri 

Boyner Perakende (BOYNR); Yönetim Kurulu şirketin finansal yapısının dü-
zeltilerek güçlendirilmesi, likidite pozisyonunun iyileştirilmesi, sürdürülebilir 
ve karlı büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının kurulması amacıyla ana 
ortağı Boyner Holding A.Ş.'den olan alacak bakiyesinin tamamının Mart ayı 
sonuna kadar tahsil edilmesine, 57,7mn lira olan çıkarılmış sermayenin tama-
mı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %346,62 oranında arttırılarak 
257,7mn liraya çıkarılmasına karar verdi. Boyner Holding ayrıca portföyünde 
yer alan Boyner Perakende paylarının, şirketin ödenmiş sermayesinin en fazla 
%12’sine kadar olan kısmının, Boyner Perakende’de mevcutta %30,7 hissedar 
konumundaki Mayhoola For Investments LLC de dahil olmak üzere, kurumsal 
yatırımcılara satışı için görüşmelere başlanmasına karar verdi. 

Türk Telekom (TTKOM); 2016 yılında toplam abone sayısı 1,5mn net abone 
kazanımıyla  38,9 milyona yükseldi. Mobil segmentte abone sayısı 1,3 milyon 
artışla 18,6 milyon oldu. Şirketin akıllı telefon penetrasyonu bir yıl önceki %
66 seviyesinden %75’e yükseldi. Bunun sonucunda şirketin net satışları %10,9 
artışla 16,1 milyona yükseldi. Ancak finansal giderlerindeki artış nedeniyle 
şirket 2016 yılını 724mn lira zararla kapattı. Şirket 2017 yılında %8-9 satış 
artışı hedeflediğini açıkladı.  

Sarkusan (SARKY); Kastamonu’daki ruhsatlı maden sahasında arama izin 
talebinin reddine dair Orman Genel Müdürlüğü'nün ret kararının iptali ve 
yürütmenin durdurulması talepli dava şirket lehine sonuçlandı.  

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2,295 0.07

Almanya (DAX) 11,543 -0.05 

Fransa (CAC 40) 4,767 0.26

Japonya (Nikkei225) 18,901 -0.56 

Çin (SSEC) 3,176 0.50

Brezilya (Bovespa) 64,835 0.99

Rusya (RTSI) 1,165 -1.23 

Macaristan (BUX) 32,596 0.17

BİST Endeksler 08-Şub Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 88,249 0.88 2.3

BİST-100 (sent) 2.36 0.03 3.5

BİST Mali 117,717 1.17 3.9

BİST Sınai 94,344 0.56 1.1

BİST Hizmetler 54,585 0.56 -0.2

BİST -100 Özet 08-Şub 07-Şub

İşlem Hacmi (mn TL) 4,572.0 4,662.6

Piyasa Değeri (mlyr $) 152.7 152.8

Halka açık (mlyr $) 50.6 50.5

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Metro Holding 1.09 4.8

Alarko GMYO 41.02 4.3

Karsan Otomotiv 1.32 3.9

Migros Ticaret 19.85 3.9

Odaş Elektrik 9.11 3.9

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Koza Altın 19.22 -8.0

Koza Madencilik 2.11 -5.0

İpek Doğal Enerji 2.05 -3.8

Zorlu Enerji 1.16 -1.7

Tofaş Oto. Fab. 25.80 -1.5

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 8.74 836.4

Türk Hava Yolları 5.75 623.2

T. Halk Bankası 12.08 402.9

Akbank 8.81 205.8

İş Bankası (C) 6.20 204.5

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 5.38 101.13 4.93

15 Ocak 2030 11.88 153.62 5.89

14 Şubat 2034 8.00 118.34 6.24

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Şub-17 108.950 0.93 1,396,563,608

Nis-17 108.900 0.93 29,977,418

Dolar

Şub-17 3.7661 -0.69 849,933,492

Nis-17 3.8284 -0.65 55,952,877
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Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)
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2017 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 


