
Merkez Bankası, tesis edilen teminat döviz depoları için limit uygulaması-
na 11 Kasım 2016 tarihinden itibaren yeniden başlanacağını duyurdu. Ban-
ka limitleri 17 Temmuz 2016 öncesi limitlerin 4 katı olarak uygulanacak. 
Tahsis edilen limite ulaşılana kadar limitlerini aşmış olan bankaların mev-
cut depoları uzatılmayacak ve yeni depo tesis edilmeyecek. 

Merkez Bankası verilerine göre 4 Kasım haftasında yabancı yerleşikler net 
107 milyon dolar tahvil, 12 milyon dolar hisse sattılar. 

Gelecek yılın vergilerinin artışında esas alınacak yeniden değerleme ora-
nını %3,83 olarak belirleyen tebliğ yayımlandı. Yeniden değerleme oranı 
doğrultusunda, çevre temizlik vergisi dışında kalan taşıt vergileri, harçlar, 
damga vergisi, cezalar ve değerli kağıtlar ile defter tutma hadleri %3,83 ar-
tırılacak. 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Özellikle devlet bankalarının 
mevduat faizi için yarışıp faizlerini yüksek düzeyde belirlenmesini sınırlaya-
cak yine bir düzenleme gündemde." dedi. Türkiye'nin en temel sorununun 

Takvim Bugün  

Gelişen ülke paralarında çöküş. Trump’ın yönetimiyle ABD’de enflasyo-
nun yükseleceği beklentisine, Fed’in aralıkta faiz artış planında değişiklik 
olmayacağı beklentisinin eklenmesi, dolar endeksini 99’a kadar yükseltin-
ce, gelişen ülke paralarında %3-4 civarında değer kayıpları oluşu. Trump’ın 
ticaret anlaşmalarını iptal ederek, içerde ekonomiyi destekleyeceği ve Asya 
ile ticaretin olumsuz etkileneceği endişeleri de para birimlerindeki değer 
kaybını artırdı. Ancak endeks 99 seviyesinde kar realizasyonuyla karşılaştı 
ve bu sabah 98,6 seviyesi izleniyor. ABD 10 yıllık faizi son 10 ayın en yüksek 
seviyesi olan %2,15’e yükseldi. Bugün ABD tahvil piyasası kapalı olacak. Pa-
ra birimlerindeki yüksek değer kaybına rağmen, borsalarda düşüşler çok 
sınırlı kaldı. MSCI EM endeksi günü %0,5 düşüşle tamamladı. Dolar/TL’nin 
3,26’ün üzerine çıktığı dün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü %0,20 
artışla 76.360,36 puandan tamamladı. Tahvil faizi %9,68’e yükseldi. Bu sa-
bah gelişen ülkelere paralel sakin 3,24’ten açılı izleniyor. BIST-100’de ağus-
tostan beri izlenen yükseliş kanalının aşağı kırılmasıyla başlayan yön arayışı 
devam ediyor. Kanala tekrar dönüş için 77.500’ün aşılması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Destek olarak 76.200 izlenebilir.  

Merkez Bankası eylül ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. Reuters 
anketine göre beklenti eylülde cari açığın 1,9 milyar dolar olması yönün-
de.   

11 Kasım 2016 Cuma 

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 10-Nov Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 76,360 0.20 -2.8

BİST-30 93,201 0.22 -2.9

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.1865 0.41 2.8

Euro/TL (TCMB Alış) 3.5412 0.98 4.7

Euro/Dolar 1.1113 0.58 1.8

Dolar/JPY 105.01 2.66 0.5

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 9.57 9.66

Eurobond (15 Jan 2030) 156.07 160.83

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,261.34 1,287.00

Ham petrol ($/varil, BRENT) 45.74 46.66

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 100.875 5.052

22 Nisan 2020 5.125 98.257 5.689

2,803

4,144
3,602

4,171 4,500 4,056

76,681

74,267

75,682
76,368

76,209
76,360

68,000

69,000

70,000

71,000

72,000

73,000

74,000

75,000

76,000

77,000

78,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

03/Nov 04/Nov 07/Nov 08/Nov 09/Nov 10/Nov

(mn TL)
BIST-100 ve İşlem Hacmi

Gündem 

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



Piyasalarda Bugün 2 

tasarruf açığı olduğunu anımsatan Şimşek, tasarrufların özel sektörde azaldı-
ğını, kamuda ise arttığını söyledi. Mehmet Şimşek turizm şoku olmasaydı 
Türkiye'nin %4'ün üzerinde büyüme kaydedeceğini ve cari açığın %3'inmiş 
olacağını vurguladı.  

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Aralık ayının faiz artırımı için makul bir 
zaman olduğunu söyledi. Bullard, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimi za-
ferinden bu yana ekonomi için görünümünü değiştirmediğini belirtti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Zorlu Enerji (ZOREN); %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elekt-
rik Üretimi'nin Aydın'da kurmayı planladığı Kızıldere IV jeotermal enerji sant-
rali projesinin önlisansında yer alan kurulu gücün 24,9 MW'tan 60 MW'a tadil 
edilmesi EPDK'ya başvuru yaptı. 

Halkbank (HALKB); 175 gün vadeli tahvil halka arzında %9,32 basit faizle 
planladığı 750mn liranın üzerine 1 milyar liralık satış yaptı.  

Aksa Enerji (AKSEN); borçluluğunu azaltmak, faiz giderlerini hafifletmek ve 
yurt dışındaki yatırımlarına sermaye yaratmak amacıyla, çeşitli santrallerine 
gelen tekliflerin daha yakından değerlendirilmesi için bir komite oluşturdu.   

Otomotiv sektörü; Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre 2016 yılı Ocak-
Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 7, 
otomobil üretimi ise yüzde 15 arttı. 

Petrol Ofisi; Avusturyalı petrol şirketi OMV'nin satışa çıkardığı Petrol Ofisi 
için Saudi Aramco, SOCAR ve Koç Holding'in ortak olduğu OPET olmak üzere 
üç şirket teklif verdi. 

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2,168 0.20

Almanya (DAX) 10,630 -0.15 

Fransa (CAC 40) 4,531 -0.28 

Japonya (Nikkei225) 17,375 0.18

Çin (SSEC) 3,192 0.66

Brezilya (Bovespa) 61,201 -3.25 

Rusya (RTSI) 994 0.36

Macaristan (BUX) 30,540 0.58

BİST Endeksler 10-Nov Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 76,360 0.20 -2.8

BİST-100 (sent) 2.38 -0.37 -5.9

BİST Mali 102,447 0.12 -3.6

BİST Sınai 78,856 0.32 -1.9

BİST Hizmetler 50,056 0.17 -1.4

BİST -100 Özet 10-Nov 09-Nov

İşlem Hacmi (mn TL) 4,055.8 4,500.1

Piyasa Değeri (mlyr $) 152.4 153.0

Halka açık (mlyr $) 51.0 51.1

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Kordsa Global 6.03 5.6

Sasa Polyester 1.82 5.2

Aselsan 10.35 4.5

Pegasus 13.42 4.3

Erbosan 37.18 4.0

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Kartonsan 260.50 -4.4

Türk Telekom 5.57 -3.5

İhlas Holding 0.31 -3.1

Alcatel Lucent Teletaş 7.53 -2.8

Anadolu Efes 18.09 -2.5

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 7.76 794.07

Türk Hava Yolları 5.25 342.28

T. Halk Bankası 9.56 308.99

Akbank 7.94 195.56

Vakıflar Bankası 4.43 149.33

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 5.38 100.88 5.05

15 Ocak 2030 11.88 156.07 5.74

14 Şubat 2034 8.00 119.64 6.14

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Feb-17 95.175 0.18 27,349,290

Dec-16 94.050 0.24 1,670,773,598

Dolar

Nov-16 3.2244 0.96 101,248,229

Dec-16 3.2444 0.97 685,064,605
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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. 


