
İç piyasalarda siyasi gelişmelerin etkisinin azalması ve yurtdışında da po-
zitif görünümlerin desteğiyle iyimser seyir oluştu. Beklentiyi aşan büyüme 
verilerinin yılın üçüncü çeyreğine ait olması sebebiyle etkisi sınırlı kaldı an-
cak verinin 2017 büyüme beklentilerinin yukarı revizyonu pozitif görünü-
me katkı yaptı. Açıklamalardan yılsonu büyüme beklentilerinin %5-6 aralı-
ğından %7’nin üzerine çekildiğini izliyoruz. BIST-100 endeksi günü %1,14 
yükselişle 109.156 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi %1,77, hol-
ding endeksi %0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yük-
selen %4,15 ile metal ana sanayi, en fazla gerileyen ise %1,12 ile ulaştırma 
oldu. İki yıllık gösterge tahvil faizi %13,27’ye geriledi. Dolar/TL 3,82-3,83 
bandında kaldı. Yurtdışı borsalarda da merkez bankaları açıklamaları önce-
sinde gündem yokluğunda pozitif seyirler izlense de bu sabah Asya borsa-
larında hafif düşüşler izleniyor. Dolar endeksi hafifçe 93,9’a yükseldi. Bu 
yükseliş dolar/TL’yi 3,84’e yaklaştırdı. BIST-100 endeksinde yatay açılış 
beklerken, gün içinde 108.750’nin destek olarak izlenebileceğini, bu sevi-
yenin korunması halinde kısa vadeli hedefin 110.000 olduğunu düşünüyo-
ruz.  

Bugün Hazinenin piyasalarda gösterge olan 13 Kasım 2019 vadeli 2 yıllık 
tahvilin ikinci ihracı ve 17 Ağustos 2022 vadeli 5 yıllık sabit kuponlu tahvil 
ihracı izlenecek. Hazinenin aralık programı oldukça rahat. Toplam iç borç 
itfası 2,6 milyar lira, borçlanma hedefi ise 3 milyar lira seviyesinde bulunu-
yor. Aralıkta planlanan iki ihale de bugün gerçekleşecek ve ay tamamlan-
mış olacak. Son dönemde piyasa faizlerindeki düşüşün etkisiyle borçlanma-
da sorun olmayacağını, talep seviyesinin önemli olacağını düşünüyoruz.  

Türkiye ekonomisi 2017’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemi-
ne göre %10 olan piyasa beklentisinin üstünde %11,1 büyüdü. 2011’in 
üçüncü çeyreğinden beri kaydedilen en yüksek rakam olan %11,1’le, 
2017’nin ilk dokuz aylık büyümesi %7,4 oldu. Üretim tarafından bakıldığın-
da üçüncü çeyrekte tarım %2,8, sanayi %14,8, inşaat %18,7, hizmetler %
20,7 büyüdü. Harcamalar tarafında ise hanehalkı tüketimindeki %11,7 artış 
büyümenin sürükleyicisi olurken, ithalat artışındaki altın kaynaklı yüksek 
artışa rağmen, ihracattaki yüksek artış büyümeye pozitif katkı yaptı. Sabit 
sermaye oluşumunda izle-
nen %12,4 gibi yüksek rakam 
inşaattaki %12 ve makine-
teçhizattaki %15,3’ten kay-
naklanarak, alt kalemlerinin 
dengeli büyüdüğünü göster-
di. Üçüncü çeyrek büyüme 
rakamı takvim etkisinden 
arındırıldığında %9,6 olur-
ken, çeyreklik bazda mevsim 

Piyasa Özeti 11-Dec Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 109,156 1.14 0.2

BİST-30 134,481 1.18 0.9

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.8546 -0.16 0.0

Euro/TL (TCMB Alış) 4.5265 -0.56 1.2

Euro/Dolar 1.1772 0.06 0.9

Dolar/JPY 113.54 0.06 0.0

En son Önceki

Gösterge tahvil (13 Kasım 2019) 13.27 13.35

Eurobond (5 Mar 2038) 114.89 114.50

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,244.70 1,249.26

Ham petrol ($/varil, BRENT) 65.65 63.24

12-Ara İhale: 2 yıllık sabit kuponlu, vade: 13 Kas 2019 
 İhale: 5 yıllık sabit kuponlu, vade: 17 Ağu 2022  
 İngiltere, enflasyon, Kas 

 
13-Ara TCMB, özel sektör yurtdışı borç, Eki 
 İtfa: 2mlr TL (1,6mlr TL piyasaya) 
 Fed toplantısı 

 ABD, TÜFE, Kas 
 OPEC, aylık petrol raporu 
 Güney Afrika, enflasyon, Kas, önceki: %4,8 
 
14-Ara PPK toplantısı 

 TÜİK, tarım ÜFE, Kas 
 İngiltere MB toplantısı 
 Avrupa MB toplantısı 
 ABD, perakende satışlar, Kas 

 Avrupa Konseyi toplantısı 

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 102.20 4.144

22 Nisan 2020 5.125 100.73 4.791

18 Mayıs 2021 4.875 99.48 5.043
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ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme bir önceki çeyreğe kıyasla %1,2 seviyesinde hesaplandı. Yüksek büyümeye rağmen, kur 
etkisinden dolayı Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2016 sonundaki 863 milyar dolar seviyesinden Eylül 2017 sonu itibarıyla 844 
milyar dolara geriledi.  

Merkez Bankasının beklenti anketinde aralık enflasyon beklentisi 0,55 oldu. Bu ra-
kam kasımda yıllık enflasyonun %12,98’den %11,77’ye gerileyeceği beklentisine işaret 
ediyor. Yılsonu enflasyon beklentisi ise %10,68’den %11,74’e yükseldi. Ankette yılso-
nu büyüme beklentisi ise dokuzuncu ayda da yükselişini sürdürerek %5,7 oldu. Geçen 
ay %5,5 olan beklenti, yılbaşında %2,9 seviyesindeydi. Dolar/TL beklentisini 3,88’e 
yükselirken, AOFM beklentisi %12,72’ye yükseldi. Bu durum ankette 50 baz puanlık 
bir faiz artışı beklentisine işaret etti.  

Merkez Bankası verilerine göre ekimde cari işlemler açığı geçen yılın aynı ayına 
göre %134 artışla 3,8 milyar dolar oldu. Aylık cari açık geçen yılın ekim ayına kıyasla 
2,2 milyar dolar arttı ve böylece 12 ay birikimli açık 41,9 milyar dolara yükseldi. Aylık 
bazda geçen yıla göre bu denli yüksek bir artış görülmesinde dış ticaret açığının bir 
önceki yılın aynı ayına göre 2,8 milyar dolar artmış olması  etkilidir. Dış ticarette sade-
ce “enerji” maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle ekimde 900 milyon dolarlık açılma söz 
konusu olmuştur. Dahası, enerji maliyetlerindeki artışın cari denge üzerindeki etkisi-
nin kasım ayında 1,1 milyar dolara yaklaştığı ve bu trendin aralık ayında da devam 
edeceği gözlemlenecektir. Ancak ticaret açığındaki bozulmanın temel nedeni 
“çekirdek” (altın ve enerji hariç) ithalatın ekim ayında geçen senenin aynı ayına kıyas-
la 3,5 milyar dolar yükselmesidir. Hizmet dengesinde, seyahat gelirleri kaynaklı 0,5 
milyar dolarlık artış ise ticaret açığını dengelemekten uzak kaldı. (Net) seyahat gelir-
leri, ekim ayında 2,2 milyar dolara yükseldi. Yılın geri kalanında, ham petrol faturasın-
daki yükseliş, iç talepteki canlanma ve turizm gelirlerindeki artışın artık sonuna gelin-
mesi gibi faktörler cari açığı yukarı taşıma potansiyeli barındırmaktadır. İhracatta de-
vam eden güçlü performans ise açık pozisyonunu dengelemeye çalışmaktadır. Ekim 
ayında 3,8 milyar dolarlık cari açığa karşılık 3,8 milyar doları net hata&noksandan ol-
mak üzere 8,8 milyar dolarlık finansman sağlandı ve rezervlere 5 milyar dolar eklendi.  

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hal Yasası'nın Gıda Komitesi'nden onay 
aldığını ve sektör görüşüne açılacağını söyledi. Tüfenkci, konuya ilişkin yaptığı yazılı 
açıklamada şunları kaydetti: "Türkiye'de 175 tane hal statüsünde yer var. Baktığımız 
zaman bunların 175 tanesi de gerçek anlamda hal değil. Bunların sayısını düşüreceğiz 
ve bir kısmını toplama merkezleri haline getireceğiz, bir kısmını da Ankara, İstanbul 
veya diğer illerimize Fransa'daki haller gibi yapacağız. Orayı sadece sebze ve meyvenin 
satıldığı değil, etin, sütün, toptan ne varsa hepsinin satıldığı alanlar haline getireceğiz".  

Tekfen Holding (TKFEN) – Bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın %50 ortağı olduğu Tekfen-Al Jaber Engineering Ortak Girişimi, Katar’daki 
stadyum projesi işi için sözleşme imzaladı. Tekfen Holding, 17 Şubat’ta ortaklığın 342,5 milyon dolar bedelle projeyi üstlendiğini ve 
sözleşmenin imzalanması için davet aldığını açıklamıştı. 

Aselsan (ASELS) – Milli Savunma Bakanlığı ile Termal El Dürbünü ve Portatif Termal Kamera tedarikine ilişkin toplam bedeli 263 
milyon TL tutarında iki ayrı sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2018-2019 yıllarında gerçekleştirile-
cek. 

Net Holding (NTHOL) - halka açık olmayan 10 adet bağlı ortaklığını, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralma suretiy-
le şirket bünyesinde birleştirme kararı aldı. Net Holding'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu kararın şirketin ve 



Piyasalarda Bugün | 12 Aralık 2017 
3 

grubun iştirak yapısı ve ticari faaliyetlerinin sadeleştirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarının güçlendirilmesi, operasyonel mali-
yetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması, kaynakların optimal şekilde kullanılması amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada söz ko-
nusu şirketler: 

Elektrik sektörü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin elektrik tüketimi kasımda geçen yılın aynı ayına 
göre %5,19 artarak 23,86 milyar kilovatsaat olurken, üretim ise %7,28 artışla 24,24 milyar kilovatsaate yükseldi. Elektrik üretiminin 
%46,41'i doğalgaz santrallerinden, %20,26'sı ithal kömür ve %15,91'i yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik 
santrallerin payı %9,21'i bulurken, rüzgâr enerjisinin payı % 4,63 oldu. 

Konut sektörü - Kurumsal emlak firmaları, Emlak Komisyonculuğu Yasa Taslağı’nın mevcut haliyle yasalaşması halinde markalı em-
lak firmalarının ya kapılarına kilit vuracaklarını ya da restoranlarda dahi uygulanan premier gibi üst segment uygulamasına geçe-
ceklerini bildirdi. Sektörün kurumsal firmaları özellikle emlakçıların hizmet bedellerinde yüzde 50’ye varan azalma öngören taslağa 
karşı bir araya gelerek, hazırlayacakları öneri listesini 15 Ocak’a kadar bakanlığa ileteceklerini söylediler. 

Bankacılık sektörü - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum (BDDK), bankalar ve finansal kurumların taşıt kredisi işlemlerinde 
tabi olduğu kurallarda değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu yönetmelik "Tüketicilere, binek araç edinimi ama-
cıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının 
taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatu-
ra değeri yüz bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz bin Türk 
Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas 
alınır" şeklinde düzenlendi. 

BİST Endeksler 11-Dec Günlük (%) Aylık (%) YBB* (%) Son bir yıl (%)

BİST-100 109,156 1.14 0.2 39.70 44.14

BİST-100 (sent) 2.83 1.31 0.2 28.00 25.91

BİST Mal i 129,667 1.37 0.8 25.17 29.13

BİST Sınai 121,837 1.41 -2.4 45.76 49.41

BİST Hizmetler 77,779 0.31 6.0 56.73 63.45

*Yılbaşından Beri

BİST -100 Özet 11-Dec 08-Dec

İşlem Hacmi (mn TL) 6,233.8 6,163.9

Piyasa Değeri (mlyr $) 178.5 176.4

Halka açık (mlyr $) 61.2 60.4

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

T. Halk Bankası 10.71 8.0

Kardemir (D) 2.56 7.6

Ak Enerji 0.88 7.3

Park Elek.Madencilik 4.12 6.7

Tümosan Motor ve Traktör 7.82 5.0

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Beşiktaş Futbol Yat. 4.09 -2.6

TAV Havalimanları 20.56 -2.6

Erbosan 78.70 -1.9

Pegasus 30.56 -1.8

Tofaş Oto. Fab. 32.04 -1.4

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Türk Hava Yolları 13.42 834.2

T. Halk Bankası 10.71 828.6

Aselsan 33.42 696.0

Akbank 9.35 388.2

Kardemir (D) 2.56 361.8
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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.  

 


