
Merkez Bankası verilerine göre ağustosta cari işlemler açığı 1,6 
milyar dolar ile 1,9 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında 
açıklandı. Cari işlemler geçen yılın aynı ayında 167mn dolar fazla 
vermişti. Cari açıktaki yükseliş dış ticaret açığının %28 artması ve net 
hizmet gelirlerinin %23 düşmesinden kaynaklandı. Eylül ayında fi-
nans hesabı da 3,1 milyar dolarlık çıkışa işaret etti. Net hata&noksan 
kaleminden de giriş olmamasıyla oluşan toplam 4,8 milyar dolarlık 
döviz ihtiyacının tamamı Merkez Bankası rezervlerinden karşılandı. 
Eylül ayında 1,6 milyar dolarlık portföy çıkışı, 719mn dolarlık doğru-
dan yatırım girişi oldu. Yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam cari 
açık %1 artışla 24,8 milyar dolara yükselirken, yıllık açık 32 milyar 
dolar oldu. Ödemeler dengesi verilerinde yer alan toplam turist sa-
yısı 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %31 düşüşle 
19,8mn kişiye,  net turizm gelirleri %38 düşüşle 10,7 milyar dolara 
geriledi.   

Takvim Bugün  

Küresel piyasalar hem Fed’in faiz artışını hem de olası enflasyon 
artışını fiyatlamaya başladı. Fed’in faiz artış beklentileri %80’e yük-
selince dolar endeksi 2016 başından beri en yüksek seviye olan 
99,5’e yükseldi, euro/dolar 1,08’in altına geriledi. Seçim sonuçları-
nın en önemli etkisi faizlere oldu. ABD 10 yıllık faizi 2,21’in üzerine 
çıktı, Japonya hariç 10 yıllıklarda negatif faiz kalmadı. Büyüme bek-
lentilerindeki iyileşme borsalara yükseliş getirdi. Geçen hafta hafta-
lık bazda S&P500 %3,8, Avrupa %2,7, Japonya %2,8 yükseldi. Bek-
lendiği gibi Trump sonucu gelişen ülkeler için olumsuz oldu. Para bi-
rimlerinde hızlı değer kaybı, borsalarda düşüş oldu. Geçen hafta 
Brezilya %4, Meksika %3,7, Arjantin %6, Rusya %0,11 düştü. Geçen 
hafta dolar/TL %3 yükselerek 3,25’ten kapanırken, BIST-100 endeksi 
cumayı %1,55 düşüş, haftayı %1,22 yükselişle 75.174 seviyesinden 
tamamladı. Küresel gelişmeleri izleyen gösterge tahvil faizi %9,89’a 
yükseldi. Bu sabah dolar/TL 3,26’dan açıldı. Asya borsalarında karı-
şık seyir izleniyor. Büyümede yukarı sürpriz yapan Japonya %1,8 
yükselirken, Hong Kong %1,3 düşüşte. Haftanın ilk gününde yurtiçi 
ve yurtdışı gündemde önemli bir gelişme görünmezken, Borsa İstan-
bul’da 76.000 direnç olacak şekilde pozitif bir seyir oluşacağını dü-
şünüyoruz.  

14 Kasım 2016 Pazartesi 

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 
  
15-Kas Euro B. Büyüme, 3Ç2016 
 TÜİK, işsizlik, Ağu 
 TCMB, özel sektör yurtdışı borcu, Eyl 
 İhale: 5 yıllık sabit kuponlu, Vade: 22 Eyl 2021 
 İhale: 5 yıllık değişken faizli, ade: 20 Nis 2022 
 İngiltere, enflasyon, Eki, önceki: %1 
 Brezilya tatil 
 
  
 
 
  

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

BİST-100 75,174 -1.55 -4.3

BİST-30 91,698 -1.61 -4.5

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.2048 0.57 3.4

Euro/TL (TCMB Alış) 3.4983 -1.21 3.4

Euro/Dolar 1.0916 -1.78 0.0

Dolar/JPY 104.23 -0.74 -0.2

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 9.57 9.57

Eurobond (15 Jan 2030) 152.60 152.60

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,216.90 1,216.90

Ham petrol ($/varil, BRENT) 44.77 44.77

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 99.65 5.504

22 Nisan 2020 5.125 97.521 5.932

4,144
3,602

4,171 4,500
4,056 3,519

74,267

75,682
76,368 76,209 76,360

75,174

68,000

69,000

70,000

71,000

72,000

73,000

74,000

75,000

76,000

77,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

04/Kas 07/Kas 08/Kas 09/Kas 10/Kas 11/Kas

(mn TL)
BIST-100 ve İşlem Hacmi

Gündem 

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



Piyasalarda Bugün 2 

 

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz 
oranların 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olmak üzere kredi kartı 
işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarını Türk lirası 
için %1,84, yabancı para için %1,47, aylık azami gecikme faiz oranları 
Türk lirası için %2,34, yabancı para için %1,97 olarak belirledi.  

Merkez Bankası Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara 1 
Ocak 2017 tarihinden itibaren üç ayda bir ödenecek faiz/nema oranı-
nı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 400 baz puan eksiği olarak 
belirleneceğiniaçıkladı. 
 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Merkez Bankasının tüketim kanalla-
rındaki, tüketim boyutundaki aşırı tedbirli yapıyı değiştirecek, tüke-
timi teşvik edecek, destekleyecek adımlar atmasını sonuna kadar des-
teklediklerini açıkladı. Zeybekçi bütçe ve mali disiplinden asla taviz 
vermeyeceklerini, cari açığı artırıcı hiçbir şekilde hiçbir adıma müsaa-
de etmeyeceklerine dikkati çekti.  

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni yapılacak kanuni düzen-
leme ile gelişmiş ülkelerle benzer şekilde, ayda bir gerçekleştirilen 
Para Politikası Kurulu toplantısı sayısının azaltılarak, yılda en az 8 defa 
yapılacağını açıkladı. 

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer bankanın maksimum istih-
dam ve fiyat istikrarı hedeflerine yakınlaştığını, bu durumun da faiz 
artışı için gerekçeleri güçlendirdiğini söyledi. 

Japonya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %0,5 ile %0,2 olan bek-
lentinin üzerinde büyüdü. Yıllık büyüme %0,7’den %2,2’ye yükseldi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Emlak Konut GYO (EKGYO); projelerinde 1 Ocak-31 Ekim 2016 tarih-
leri itibariyle, toplam 5mn liralık,  6.697 adet bağımsız bölüm satışı 
yaptığını, bu satışların 288mn liralık,  453 adetinin yabancı ülke vatan-
daşlarına gerçekleştirildiğini açıkladı.  

THY (THYAO); Ocak-Ekim 2015 döneminde 51,9 milyon olan toplam 
yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %3,7 artışla 53,8 milyo-
na yükseldi. Bu dönemde yolcu doluluk oranı 4,0 puanlık düşüşle %
74,6 oldu.  

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2,164 -0.14 

Almanya (DAX) 10,668 0.36

Fransa (CAC 40) 4,489 -0.92 

Japonya (Nikkei225) 17,673 1.71

Çin (SSEC) 3,202 0.31

Brezilya (Bovespa) 59,184 -3.30 

Rusya (RTSI) 970 -2.40 

Macaristan (BUX) 30,540 0.00

BİST Endeksler 11-Kas Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 75,174 -1.55 -4.3

BİST-100 (sent) 2.31 -3.18 -8.9

BİST Mali 100,543 -1.86 -5.4

BİST Sınai 78,410 -0.57 -2.5

BİST Hizmetler 48,996 -2.12 -3.5

BİST -100 Özet 11-Kas 10-Kas

İşlem Hacmi (mn TL) 3,519.3 4,055.8

Piyasa Değeri (mlyr $) 149.1 152.3

Halka açık (mlyr $) 49.9 51.0

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Park Elek. Madencilik 2.30 4.1

Net Turizm 1.32 3.9

Ereğli Demir Çelik 4.27 2.4

Alarko Holding 4.39 2.3

Alarko GMYO 33.38 1.8

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Gözde Girişim 2.06 -5.1

Eczacıbaşı İlaç 3.13 -4.0

Alcatel Lucent Teletaş 7.24 -3.9

Bim Mağazalar 49.30 -3.8

Hürriyet Gzt. 0.76 -3.8

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 7.63 761.52

T. Halk Bankası 9.28 242.51

Akbank 7.74 177.37

Türk Hava Yolları 5.22 164.78

İş Bankası (C) 4.83 154.32

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 5.38 99.65 5.50

15 Ocak 2030 11.88 152.60 6.03

14 Şubat 2034 8.00 116.60 6.40

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Şub-17 93.850 -1.39 48,568,835

Ara-16 92.675 -1.46 1,942,761,735

Dolar

Kas-16 3.2554 0.31 112,903,095

Ara-16 3.2758 0.35 769,964,331
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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. 


