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Tarih Ülke Veri / Gelişme Dönem Beklenti Önceki

2 Kas Türkiye İmalat PMI Ekim 52.8

2 Kas Almanya İmalat PMI Ekim 58.0 58.0

2 Kas ABD İmalat PMI Ekim 55.6 55.4

3 Kas Türkiye TÜFE (aylık değişim) Ekim 1.35% 0.97%

3 Kas ABD ABD Başkanlık Seçimi

5 Kas İngiltere BoE Toplantısı ve Para Politikası Kararı Kasım 0.10% 0.10%

5 Kas ABD Fed Toplantısı ve Para Politikası Kararı 0.00%-0.25% 0.00%-0.25%

6 Kas Almanya Sanayi Üretimi (aylık değişim) Eylül 2.9% -0.2%

6 Kas ABD Tarım dışı istihdam (bin, aylık değişim) Ekim 700 661

6 Kas ABD İşsizlik Oranı Eylül 7.7% 7.9%

Haftanın Önemli Veri ve Gelişmeleri
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30 Eki Haftalık Değişim Ay Başından Bu Yana Yıl Başından Bu Yana

TL %

2 Yıllık 14.99 92 168 321

5 Yıllık 14.80 83 160 323

10 Yıllık 14.60 67 137 239

TLRef 14.75 65 291 339

TCMB Ağırlıklı Ortalama 13.40 52 228 197

USD

5 Yıllık 6.87 44 32 152

10 Yıllık 7.55 33 25 132

5 Yıllık USD CDS (Baz puan) 554 44 23 271

Küresel Faizler

ABD-2 Yıllık 0.15 0 3 -141

ABD-10 Yıllık 0.86 2 18 -105

Almanya-2 Yıllık -0.79 -4 -10 -20

Almanya-10 Yıllık -0.62 -5 -10 -44

Yurtiçi ve Yurtdışı Faizler

Baz Puan
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Danışmanlık Hizmetleri 

Ekonomik Araştırmalar  

ekonomikarastirmalar@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

2020 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. 


