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Toplantı Konusu: Döviz raporlarının Yönetim Kurulu’na sunulması. 

Karar ve Tavsiyeler: 

Aşağıdaki konular görüşülerek, değerlendirmelerde bulunulmuştur;   

1. Döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmanın Şirketin faaliyetlerine ilişkin olası etkilerini 
tespit etmek, araştırmak ve bunlara ilişkin alınacak tedbirlerin oluşturulması amacıyla 
Dolar/TL, Euro/TL ve Dolar/Ruble’ye ilişkin Haziran ayına ait döviz raporları Riskin Erken 
Saptanması Komitesince yazılmış ve Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir. 
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DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG 
HAZİRAN 2021 DÖVİZ RAPORU

EVREN ATIŞ





Yönetici Özeti
 Dünyada ve ülkemizde görülen COVID-19 salgınının etkisi, aşılama

çalışmalarının hızlanması ile birlikte azalma göstermiştir. Özellikle Mayıs ayında
yapılan tam kapanma neticesinde ülkemizde günlük vaka ve ölüm
oranlarında azalma görülmüştür. Ayrıca yeni yapılan aşı anlaşmaları ve
ülkemizin üreteceği COVID-19 aşısında faz 3 aşamasına gelinmesi geleceğe
dair pozitif iyimserlik yaratarak finansal piyasalar üzerindeki kötümser havayı
dağıtmıştır.

 Döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi, talep ve maliyet enflasyonu, cari açık, faiz
oranları ve TL varlıkların fiyatlaması yakından takip edilmelidir.

 Faizlerin yüksekliği, finansman maliyetlerini artırması sebebiyle; büyük oranda
yatırım yapılabilmesi için bedelli sermaye artırımından gelecek fonun
kullanılması daha uygun olacaktır.



Yönetici Özeti
 İç piyasalardaki gelişmelere bakıldığında, Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk

çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %7 büyüdü. Harcamalar
yöntemine göre yıllık büyümeye tüketim harcamaları 4,7 puan, yatırım
harcamaları 2,9 puan, net ihracat 1,1 puan katkı sağlamıştır. İstatistiki hata
payını da içeren stok değişiminin büyümeyi 1,5 puan sınırlandırdığı
görülmüştür. TCMB tarafından yılın ilk Finansal İstikrar Raporu yayımlanırken,
TOBB ve Kredi Garanti Fonu işbirliğinde KOBİ’lere finansman sağlayacak Nefes
Kredisi’nin 1 Haziran itibarıyla uygulanmaya başlayacağı açıklandı.

 Dış piyasalarda ise, ABD Başkanı Joe Biden, 2022 mali yılı için altyapı, eğitim,
sağlık gibi alanlara yatırımları içeren 6 trilyon USD’lik bir harcama bütçesi
açıkladı. Bütçe planının ABD'nin borcunu yıllık GSYH'nın üzerine çıkaracağı
beklenmektedir. ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi
Nisan’da aylık bazda %0,7 artarken, yıllık bazda %3,1 ile Temmuz 1992’den bu
yana en hızlı yükselişini kaydetti. ABD’de Mayıs ayına ilişkin tüketici güven
endeksinin yılbaşından bu yana ilk kez geriledi.



Piyasalardaki Gelişmeler

Ülkelerin 10 yıl Tahvil Getirilerine bakıldığında,

 ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,5810

 İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 0,7990

 Almanya 10 yıllık tahvil getirileri -0,1910

 Fransa 10 yıllık tahvil getirileri 0,1670

 Türkiye 10 yıllık tahvil getirileri 18,67



Piyasalardaki Gelişmeler

 BIST 100 endeksi  +%1,62 1.420,49

 USD/TL kuru +%2,62  8,4919

 EUR/TL kuru +%4,18  10,3872

 USD/RUB kuru -%3,19  73,4345

 XAU/USD(ALTIN ONS) +%7,77  1.707,72 

 BRENT CRUDE OIL Future +%3,98  69,31

Seviyelerinden kapanışlar gerçekleşti.

Piyasalarda Mayıs Ayı Kapanışlar (Aylık değişim)



Risk Faktörleri

 Hammadde fiyatlarındaki yükseliş.

 Dünya tedarik zincirinde yaşanan bozulmalar.

 Küresel ısınma ile birlikte iklim değişiklerinin yaratmış olduğu ekonomik 
sıkıntılar ve tarım sektörüne yönelik küçülme beklentileri.

 Döviz kurlarındaki yükselişin devam ediyor olması.

 Enflasyondaki yukarı yönlü hareketin devam ediyor olması

 Faizlerdeki yükseliş eğilimi.



Döviz Raporu

 Dolar/TL, Mayıs ayında en yüksek 8,6136’yı gördükten sonra, Mayıs
ayı kapanışını 8,4919 seviyesinden gerçekleştirdi. Dolardaki güçlenme
eğilimi yakından takip edilmekle birlikte, üst seviyelere doğru 8,80-
9,00 bandına doğru hareketlenme olabilir.

 Euro/TL’de 10,00 TL’nin kırılması ile birlikte mayıs ayında en yüksek
10,4759 seviyeleri görüldü. Euro’nun TL karşısındaki güçlenmesi
devam etmektedir. İlerleyen zaman dilimi içerisinde 10,80-11,00
direnç seviyelerinin test edilmesi sürpriz olmaz.

 USD/RUB’ta, Doların Ruble karşısında zayıflaması devam etmektedir.
Özellikle paritede 72,52 önemli destek olarak görülmektedir. Yukarı
doğru yeni bir hareketin başlaması için 73,00-73,50 aralığının güçlü
olarak geçilmesi gerekmektedir.



DOLAR TEKNİK ANALİZ
• Dolar/TL’de kısa vadeli yön yukarı gözükmektedir. Burada 8,58 seviyesinin

üzerindeki günlük kapanışlar dolardaki güçlenmeyi beraberinde getirecektir.
• Destek seviyeleri 8,54- 8,50 - 8,38



EURO TEKNİK ANALİZ
• Euro/TL’de 10 TL psikolojik direnç seviyesi geçildikten sonra, yukarı yönlü çok güçlü bir

eğilim bulunmaktadır. Ara sıra fiyatlarda düzeltmeler görülmekle birlikte, yükselen
trend hakimiyetini sürdürmektedir.

• Destek seviyeleri 10,47-10,30. Dirençler 10,76-11.00



USD/RUB TEKNİK ANALİZ
• Dolar Ruble kurunda, 73,00 seviyesindeki destek arayışı devam etmektedir. Doların

Ruble karşısındaki zayıf görünümü devam etmekle beraber, 74,75-75,00 aralığı
güçlü direnç seviyeleri olarak göze çarpmaktadır.

• Geri çekilmelerde pivot destek noktası 72,52 seviyesinden güçlü tepki gelmesi
beklenebilir.



Strateji
 Virüs salgınına ilişkin endişelerin azalmasına karşın; döviz fiyatlarının yükseliyor

olması, jeopolitik gelişmeler, enflasyonist eğilim, Referans faiz
oranı(TLREF)’nın yükselmesi, TL varlıkların fiyatlaması üzerinde önemli faktörler
olarak değerlendirilmelidir.

 Mayıs ayı içinde en yüksek 8,5796 seviyesini gören Dolar, Mayıs ayını 8,4919
seviyesinden kapattı. Dolardaki güçlenme devam etmekle beraber, sepet
kurdaki değişim de yakından takip edilmeli.

 Şirketin Euro bazlı döviz yükümlülüğü olmakla beraber, bağlı ortaklığı
Havana’nın Euro varlığı olmasından dolayı, mali açıdan herhangi bir risk
teşkil etmemektedir. Şirketin diğer bağlık ortaklık ve iştiraklerinde de Dolar
varlığı ve yükümlülüğü dengeli olup, sürdürülebilir finansal yapıya olumsuz bir
etkisi yoktur.
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