
Borsa tarihi rekorunda… KOBİ ve teknoloji şirketlerine teşviklerin, KGF’nin de-
vam edeceğinin açıklanmasının, TİM verisinde ihracattaki yüksek artışın ve 
güçlenen büyüme beklentilerinin desteklediği BIST-100 endeksi günlük bazda 
%2,6 artışla 113.024’ten kapandı. Bankacılık endeksi %3,4 yükseldi. Daha önce-
ki zirve olan 110.600’ün kırılması, alımların ivme kazanmasına neden oldu. Bu 
arada küresel borsalarda da yükselişler izlendi. ABD’de ekim ayında özel sektör 
istihdamı 235.000 ile 200.000 olan beklentinin üzerinde arttı. Verinin ardından 
dolar endeksi 94,6’dan 94,8’e yükseldi. Doların yükselişi risk iştahının yüksek 
olduğu piyasalarda gelişen ülke paralarına çok fazla yansımazken, TL negatif 
ayrışma gösterdi ve günlük bazda dolar karşısında %1 değer kaybederek 3,83’e 
yükseldi. Dün akşam açıklanan Fed kararının sürpriz içermemesi ve beklendiği 
gibi aralık faiz artışına işaret etmesi dolarda kar realizasyonuna bağlı hafif bir 
değer kaybı izlendi. Bu da dolar/TL’yi bu sabah 3,80’e çekti. İki yıllık gösterge 
tahvil faizinin %12,82’de yüksek seyrini koruması, dolar/TL’nin son 10 ayın en 
yükseğine yakın seviyelerde olmasına rağmen, hisse senetlerinde güçlü büyü-
me beklentisi ve 110.600’ün kırılmasıyla yeni zirve beklentisi alımların devamı-
nı getirebilir.  

Bugün küresel piyasalar için iki açıdan önemli bir gün. İlki Fed başkan adayı-
nın bugün Başkan Trump tarafından açıklanmasının beklenmesi. Son dönemde 
olasılığı en yüksek görünen aday olan Jerome Powell 2012’den beri Fed Başkan 
Yardımcısı olarak çalışıyor ve Yellen’in politikalarına tam destek veriyor. 
Powell’ın aday gösterilmesi halinde Fed politikalarında belirsizlik olmayacağı, 
piyasaları destekleyecek pozitif bir haber olacağı tahmin ediliyor. Diğer adaylar 
arasında yer alan Kevin Warsh ve John Taylor’un daha sıkı para politikası sa-
vundukları için piyasalarda çalkantı yaratabileceği ve dolara değer kazandırabi-
leceği tahmin ediliyor. Öte yandan ABD’de bugün kurumlar vergisinin %35’ten 
%20’ye indirilmesi için yasal düzenlemenin açıklanması bekleniyor. İndirimin 
ne zaman uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.  

Diğer önemli gelişme ise İngiltere Merkez Bankası’nın bugün 15:00’te açıkla-
yacağı karar. İngiltere Merkez Bankası’nın 10 yıl aradan sonra ilk faiz artışına 
giderek, faizini 10 baz puan artırması bekleniyor. Brexit referandumu sonrasın-
da zayıflayan sterlinin, enflasyonda yükselişe neden olmaya başlaması nede-
niyle faiz artışı yapılacağı tahmin ediliyor.  

Başbakan Binali Yıldırım Kredi Garanti Fonunu rotatif hale getireceklerini, 
KGF'nin bundan sonra sürekli olarak dönen kredi kullanmak suretiyle piya-
saya kaynak sağlamaya devam edeceğini söyledi. Buna göre dönüşleri baş-
layan KGF kredileri yeniden kullandırılabilecek. KGF'nin internet sitesindeki 
bilgilere göre 27 Ekim itibarıyla 250 milyar liralık kredi hacminin 220 milyar 
lirası kullandırıldı.  

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığı’nın yılın son 3-
4 ayındaki bütçe açığının finansmanı ve gelecek yılın ilk 3 ayındaki 56 mil-
yar liraya varan borç geri ödemesi nedeniyle ek borçlanmaya gittiğini söy-

Piyasa Özeti 01-Nov Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 113,024 2.62 9.8

BİST-30 138,996 2.92 10.2

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.7754 0.14 5.7

Euro/TL (TCMB Alış) 4.4326 0.00 0.0

Euro/Dolar 1.1619 -0.21 -1.7

Dolar/JPY 114.18 0.47 1.5

En son Önceki

Gösterge tahvil (15 Mayıs 2019) 12.74 12.73

Eurobond (5 Mar 2038) 114.27 115.09

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,277.76 1,274.06

Ham petrol ($/varil, BRENT) 60.56 61.28

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 102.13 4.251

22 Nisan 2020 5.125 101.263 4.578

18 Mayıs 2021 4.875 99.54 5.017
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ledi. Türkiye ekonomisinin büyüme performansının son 15 yılda önemli ölçüde arttığını vurgulayan Şimşek, "Ortalama büyüme 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan 2002’ye kadar ortalama yüzde 4,7 iken, hükümetlerimiz döneminde büyüme yüzde 5,6 seviyesin-
de gerçekleşmiştir." dedi. 

Merkez Bankası yılın üçüncü çeyreğine dair enflasyon gelişmelerini 
ve tahmin güncellemelerini içeren yılın dördüncü Enflasyon Raporunu 
açıkladı. Tüketici fiyatları enflasyonu, temmuz ayında ulaştığı düşük 
seviyeden sonra, Türk lirasının döviz kuru sepeti karşısındaki değer 
kaybı ile başta petrol ve ana metaller olmak üzere ithalat fiyatlarında 
gözlenen artış sonucunda eylül ayında %11,2’ye yükseldi. Maliyet yön-
lü baskılara ilave olarak, iktisadi faaliyetteki güçlü seyir nedeniyle ta-
lep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği destek ortadan 
kalktı. İktisadi faaliyete ilişkin göstergeler, ekonominin üçüncü çeyrek-
te güçlü seyrini koruduğuna ve canlanmanın genele yayıldığına işaret 
ediyor. Buna karşılık, son çeyrekte destekleyici politikaların etkisinin 
azalmasıyla, yurt içi talebin sınırlı ölçüde ivme kaybetmesi ancak bü-
yümeyi sürüklemeye devam etmesi beklenmekte. Temmuz Enflasyon 
Raporu’nda 50 dolar olarak belirlediği 2017 yılı ortalama ham petrol 
fiyatı varsayımını 53 dolara, 2018 varsayımını 56 dolara gıda enflasyonu varsayımını 2017 yıl sonu için %10 ve 2018 yıl sonu %7 
olarak korudu. Bunların sonucunda enflasyon tahminlerini 2017 için %9,8’e, 2018 için %7’ye revize etti. 2017 yılsonu enflasyon 
tahmininin 1,1 puan yukarı revizyonunda ithalat fiyatlarında kur artışı kaynaklı güncellemenin etkisi 0,5, çıktı açığındaki yukarı gün-
cellemenin etkisi 0,4 puan oldu. Başkan Murat Çetinkaya açıklamalarında para politikasında Ocak ayından itibaren ciddi bir sıkılaş-
tırmaya gittiklerini, ancak KGF kanalından yüksek oranda kredi genişlemesi nedeniyle politika bileşiminin etkisinin bir süre gecikme-
li yansıyabileceğini belirtti. Başkan, önümüzdeki yıl potansiyele yakınsayan bir çıktı açığı ve para politikasının sıkılaştırıcı etkisinin 
daha net görülebileceği bir dönem öngördüklerini ifade etti.   

Para Politikası Kurulu’nun 26 Ekim toplantısının özeti açıklandı. Buna göre toplantıda enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü gün-
cellemeler değerlendirildi. Temmuz Enflasyon Raporu’ndan sonraki dönemde, petrol ve metal başta olmak üzere emtia fiyatların-
daki yükseliş ve döviz kuru gelişmeleri, maliyet kanalıyla enflasyonu yukarı çekerek çekirdek enflasyon göstergelerinin öngörülerin 
üzerine çıkmasına neden oldu. Enflasyonun Ekim ve Kasım aylarında da yüksek seyredeceği, Aralık ayında ise baz etkileriyle birlikte 
belirgin oranda gerileyeceği, ancak yüksek seviyesini koruyacağı tahmin ediliyor. Gıda grubundaki baz etkileri, beyaz eşya ve mobil-
ya sektöründeki geçici vergi indirimlerinin Ekim ayında geri alınması ve giyim grubundaki yöntem değişikliği, kısa vadede enflasyon-
da dalgalanmaya ve çekirdek enflasyonun geçici olarak yükselmesine neden olacak gelişmeler olarak öne çıktı. Yılın son ayından 
itibaren ise enflasyon görünümünde kademeli bir iyileşme bekleniyor. Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflas-
yon göstergelerine ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam ediyor. Söz konusu riskler ve enflasyon 
beklentilerinin yüksek seyri enflasyon görünümünde yılın son ayından başlayarak 2018 yılının ilk aylarında gözlenmesi beklenen 
iyileşmeyi sınırlayabilecek. Enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında henüz bir iyileşme gözlenmemesi, enflasyon gö-
rünümünü olumsuz etkiliyor. Bütün bu gelişmeler para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesini gerektiriyor. Bu çerçevede, Ku-
rul Ekim ayındaki toplantısında, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiş ve Eylül ve Ekim aylarında yaptığı iletişim-
de para politikasının temkin düzeyi kademeli olarak güçlendirildi. 

TİM verilerine göre ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına göre %15,6 artışla 13,5 milyar dolar oldu. Ekimde %19 artışla 2,6 milyar 
dolara yükselen otomotiv ihracatı toplamdaki artışa 3,6 puan katkı sağladı ve toplamdan %19,5 pay aldı. Hazır giyim ihracatı %8 
artışla 1,5 milyar dolara yükselirken, yükselişe 1 puan katkı yaptı. Ekimde çoğu sektörün ihracatında çift haneli büyüme izlendi.  

İTO verilerine göre İstanbul’da ekimde perakende fiyatlar %1,94, toptan eşya fiyatları %0,08 arttı. Perakende fiyatlarda en yük-
sek artış %7,7 ile giyimde izlendi. Onu %7,6 ile kültür ve eğitim harcamaları izledi. Yıllık enflasyon perakendede %10, toptan eşyada 
%13,18 oldu.  

ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşam açıkladığı kararında beklen-
diği gibi politika faizini değiştirmeden %1-1,25 aralığında bıraktı ve 
açıklamasında önemli bir değişiklik yapmadı. Fırtınaların etkisinin 
geçici olduğunu vurgulayan Fed ekonomik büyüme için ılımlı yerine 
sağlam terimini kullanarak aralıkta faizin artacağına dair sinyal üretti.  

IIF verilerine göre ekimde gelişmekte olan ülkelere 13,6 milyar do-
larlık portföy girişi oldu. Bunun 7,2 milyar dolarlık kısmı hisse senet-
lerine, 6,4 milyar dolarlık kısmı ise tahvile gitti. Yılın ilk on aylık döne-
minde gelişmekte olan ülkelere portföy girişi geçen yılın aynı döne-
mindeki 56 milyar dolardan 216 milyar dolara yükseldi.  



Piyasalarda Bugün | 2 Kasım 2017 
3 

Turizm sektörü – Kültür ve Turizm Bakanlığı verisine göre Eylül’de turist sayısı yıllık %43, yılın ilk dokuz ayında ise %29 artış göste-
rerek 26,1 milyon kişiye ulaştı. Eylül’de turist sayısında görülen mutlak rakam olarak 1,2 milyon artışın yaklaşık yarısı Rusya’dan, 
150 bini İran’dan, 50’şer bini de Irak ve Bulgaristan’dan kaynaklandı.  Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı Eylül’de yıllık %13 ar-
tarken, Almanya’dan gelen turist sayısında ise %0,4 azalış görüldü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'yi bugüne 
kadar getiren turizm politikasının artık tıkandığını ve yeni bir vizyon ve yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti. 

Enerji sektörü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın 
ciddi katkı yaptığını ancak miadını doldurduğunu söyledi. 

Emlak Konut GYO (EKGYO) - Maliye Bakanlığı ile Maliye Hazinesine ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Yenişehir ve Namık Kemal ma-
hallelerinde bulunan, 88 bin m2 büyüklüğünde arsalar için, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeline göre ihale edilmek üzere 
protokol imzaladı. Söz konusu protokole göre ihalede oluşacak "Şirket payı Toplam Geliri", %85'i Bakanlık’a, %15'i Emlak Konut’a 
ait olmak üzere paylaşım yapılacak. 

Zorlu Enerji (ZOREN) - %25 oranındaki iştiraki olan Dorad ve %42,15 oranındaki iştirakleri Ramat Negev ve Ashdod şirketlerinin, 
Yunan Petrol ve Doğalgaz Arama ve Üretim Şirketi Energean ile "Doğal Gaz Alım Satım" anlaşmaları imzaladığını açıkladı. İlgili an-
laşmalar kapsamında, Energean sahibi olduğu Karish ve Tanin doğal gaz sahalarından Dorad, Ashdod ve Ramat Negev şirketlerinin 
bünyesinde yer alan doğal gaz santrallerine gaz tedarik edecek. Energean'ın İsrail'in deniz sahası içinde yer alan Karish ve Tanin 
sahalarından doğal gaz üretimine 2020 yılının sonunda başlaması bekleniyor.  

BİST Endeksler 01-Nov Günlük (%) Aylık (%) YBB* (%) Son bir yıl (%)

BİST-100 113,024 2.62 9.8 44.65 45.97

BİST-100 (sent) 2.99 2.47 3.9 35.31 19.95

BİST Mal i 135,758 2.98 7.6 31.05 29.62

BİST Sınai 127,467 1.62 9.8 52.50 60.48

BİST Hizmetler 76,654 3.06 11.7 54.46 53.58

*Yılbaşından Beri

BİST -100 Özet 01-Nov 31-Oct

İşlem Hacmi (mn TL) 9,868.5 7,162.5

Piyasa Değeri (mlyr $) 188.6 184.7

Halka açık (mlyr $) 64.5 62.9

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Vestel 11.02 11.5

Kardemir (D) 2.69 11.2

Gözde Girişim 4.13 7.3

Alcatel Lucent Teletaş 9.35 6.9

Yazıcılar Holdıng 23.56 5.8

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Karsan Otomotiv 2.01 -3.4

Teknosa İç ve Dış Ticaret 5.40 -3.2

ICBC Turkey Bank 7.01 -2.8

Aselsan 33.28 -1.9

Banvit 26.58 -1.2

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Karsan Otomotiv 2.01 1,293.9

Türk Hava Yolları 10.51 1,145.1

Vestel 11.02 1,135.4

Kardemir (D) 2.69 593.4

Garanti Bankası 10.84 517.9
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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.  

 


