
ABD başkanlık seçimlerinde şu ana kadar 50 eyaletten 22'sini Cumhuri-
yetçi Parti adayı Donald Trump, 15 eyaletle birlikte başkent Washington 
DC'yi ise Demokrat Hillary Clinton kazandı. Seçimlerde Trump 254 delege-
ye ulaşırken, Clinton 215 delegede kaldı. Trump'ın oy oranı %49 olurken, 
Clinton %46,6 oy oranına ulaştı. Başkan seçilebilmek için eyaletlerin top-
lam 538 seçici delegesinden en az 270'ini elde etmek gerekiyor. 

TÜİK verilerine göre eylülde 
sanayi üretimi geçen yılın 
aynı ayına göre %4,1, önceki 
aya göre %10,7 daraldı. Tak-
vim etkisinden arındırılmış 
endeks önceki yılın aynı ayı-
na göre %3,1, mevsim ve 
takvim etkisinden arındırıl-
mış endeks önceki aya göre 
%3,7 geriledi. Eylül ayında iç 
ve dış talebe bağlı olan gıda, 
giyim, otomotiv ve mobilya 
gibi sektörlerde daralma iz-
lendi. Sanayi üretimi rama-
zan ve kurban bayramları, 
ihracatta daralma, kur artışı ve olumsuz siyasi gelişmelerle yılın üçüncü 
çeyreğini %3,2, imalat sanayi %4,5 düşüşle tamamladı. Bu rakamlar sanayi 
üretiminin 2009 yılından beri en kötü performansına işaret etti.  
TÜİK verilerine göre eylülde perakende endeksi önceki aya göre %2 dü-
şüş, geçen yılın aynı ayına göre %0,7 artışla 136,3 değerini aldı. Endeks yılın 
üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 geriledi. 

Takvim Bugün  

Piyasalar Trump’la sarsıldı.  
 S&P500 vadelisi %4,5, İngiltere FTSE-100 vadelisi %3,6, Japonya %6, 

Hong Kong %6 düşüşte.  
 Mexica pesosu %13, Afrika randı %4, yen %3,4 değer kaybetti.  

 Dolar endeksi 98’den 96’ya geriledi.  
 Euro/dolar 1,10’dan 1,2380’e yükseldi.  
 Altın %4 yükseldi ve 1324 dolara ulaştı.  

 Petrol 45 doların altına geriledi.  
 ABD 10 yıllık tahvili %1,86’dan %1,74’e geriledi.  
 Dolar/TL 3,30’u gördü, son durumda 3,22’de. Euro/TL %5 yükselişle 

3,64’te.  
Bu göstergelere göre dünü %0,9 yükselişle 76.367’den tamamlayan BIST-
100’de %3-4 civarı düşüşle açılış bekliyoruz. Piyasalarda önemli bir veri akı-
şının olmamasıyla olası sert düşüşlere tepkiler gelse de, olumsuz seyrin bir 
süre kalabileceğini düşünüyoruz.   

9 Kasım 2016 Çarşamba 

9-Kas Çini enflasyon, Eki, önceki: %1,9  

 

10-Kas Atatürk’ü anma 

 

11-Kas ABD Veteran günü, hisse açık, bono tatil 

 TCMB, cari açık, Eyl 

 Kore MB toplantısı 

 

14-Kas TÜİK, tarım ÜFE, Eki 

 İhale: 2 yıllık sabit kuponlu, vade: 11 Tem 2018 

 İhale: 9 yıllık sabit kuponlu, vade: 11 Şub 2026 

 Japonya, büyüme, 3Ç 

 Japonya Kuroda konuşması 

  

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

BİST-100 76,368 0.91 -2.8

BİST-30 93,360 1.03 -2.8

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.1532 0.59 1.7

Euro/TL (TCMB Alış) 3.4878 0.24 3.1

Euro/Dolar 1.1061 -0.34 1.3

Dolar/JPY 103.42 0.00 -1.0

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 9.60 9.54

Eurobond (15 Jan 2030) 161.50 161.48

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,320.90 1,282.38

Ham petrol ($/varil, BRENT) 44.96 46.23

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 100.563 5.167

22 Nisan 2020 5.125 98.715 5.538
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Piyasalarda Bugün 2 

Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin yapısı ve işleyiş esaslarını belirleyen Bakanlar 
Kurulu kararı yayımlandı. Karara göre, şirket, yerli ve yabancı şirketlerin pay-
larının, ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak 
ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının, fon katılma paylarının, türev araç-
larının, kira ve gayrimenkul sertifikalarının alım satımını gerçekleştirebilecek. 
TVF ayrıca, her türlü para piyasası işlemleri, ticari ve finansal faaliyetleri, 
gayrimenkul ve buna dayalı haklar ile her türlü gayri maddi hakların değer-
lendirilmesini projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi sağlama ve 
kaynak temin faaliyetlerini birincil ve ikincil piyasalarda yürütebilecek. 
Fransız Total İran’daki South Pars doğalgaz tesisini Çin’li CNPC ile ortak ola-
rak yenilemek için anlaşma imzaladı. Bu anlaşma yaptırımların yılbaşından 
kaldırılmasından beri ilk kez yabancı bir firmanın İran’a dönüşü anlamına ge-
liyor. Projede Total %50,1, CNPC %30 ve İranlı Petropars %19,9 paya sahip 
olacak.     
Çin’de ekim ayında yıllık enflasyon beklentilere paralel olarak %1,9’dan %
2,1’e yükseldi.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Ziraat Bankası (TCZB); kuruluşunu tamamladığı bağlı ortaklığı Ziraat  Gayri-
menkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin sermayesinin 1,3 milyar lira oldu-
ğunu açıkladı.  

Garanti Bankası (GARAN); 101 gün vadeli 301mn lira nominal değerdeki 
bononun ve 177 gün vadeli, 100mn lira nominal değerdeki bononun nitelikli 
yatırımcılara ihracını gerçekleştirdi. Toplam ihraç tutarı bankanın hedefine 
paralel gerçekleşti.  

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2,140 0.38

Almanya (DAX) 10,482 0.24

Fransa (CAC 40) 4,477 0.35

Japonya (Nikkei225) 16,252 -5.35 

Çin (SSEC) 3,135 -0.41 

Brezilya (Bovespa) 64,158 0.17

Rusya (RTSI) 973 0.94

Macaristan (BUX) 30,349 -0.01 

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

BİST-100 76,368 0.91 -2.8

BİST-100 (sent) 2.41 0.26 -4.9

BİST Mali 102,582 0.73 -3.5

BİST Sınai 78,623 0.79 -2.2

BİST Hizmetler 50,150 1.42 -1.2

BİST -100 Özet 08-Nov 07-Nov

İşlem Hacmi (mn TL) 4,171.1 3,601.6

Piyasa Değeri (mlyr $) 154.2 153.4

Halka açık (mlyr $) 51.4 51.2

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Otokar 106.80 6.5

Borusan Mannesmann 8.43 4.7

Vestel 6.54 4.6

Türk Telekom 5.83 4.3

Eczacıbaşı İlaç 3.28 4.1

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Afyon Çimento 7.93 -4.5

Torunlar GMYO 4.58 -3.4

İhlas Holding 0.31 -3.1

Erbosan 35.00 -2.4

Çimsa 15.14 -1.9

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 7.77 1,117.70

Afyon Çimento 7.93 362.40

Türk Hava Yolları 5.28 276.81

T. Halk Bankası 9.34 246.96

Akbank 7.90 145.42

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 5.38 100.56 5.17

15 Ocak 2030 11.88 161.50 5.32

14 Şubat 2034 8.00 124.52 5.74

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Feb-17 95.450 1.09 34,670,933

Dec-16 94.300 1.15 1,605,830,213

Dolar

Nov-16 3.1816 0.10 67,746,628

Dec-16 3.2015 0.05 346,146,717
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Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)
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2016 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. 


