
TCMB verilerine göre özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi 
borcu eylül sonu itibarıyla 2015 sonuna göre uzun vadede 12,2 mil-
yar dolar dolar artışla 207,5 milyar dolar, kısa vadede 3,7 milyar do-
lar düşüşle 16,8 milyar dolar oldu.   

TÜİK verilerine göre Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde işsizlik 
oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan, önceki aya göre 0,6 
puan artışla %11,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik 
oranı önceki aya göre 0,2 puan artışla %11,4’e yükseldi.  

 

 

 

 

 

 

Maliye Bakanlığı verilerine göre ekimde bütçe açığı 104 milyon li-
ra, faiz dışı fazla 2,8 milyar lira oldu. İthalat vergisindeki düşüş ve 
geçen yıl 4.5G lisans devrinden kaynaklanan KDV’nin yüksek baz et-

Takvim Bugün  

Dolar endeksi bugün 100’e ulaştı.  9 Kasım’dan beri süren kesintisiz 
yükselişin iki nedeni Trump’la enflasyonda artış beklentisi ve Fed’in 
faiz artışlarının hızlanacağı beklentisi. Bu beklentiler ABD 10 yıllık 
faizinin %2,22’ye yükselmesini ve buralarda tepe oluşumuna başla-
masına neden oldu Dolar ve faizdeki yükseliş dün borsalara beklen-
tinin aksine pozitif yansıdı. SP500 %0,75, Avrupa borsaları %0,27, 
gelişmekte olan ülkeler %0,3 yükseldi.  OPEC’in 30 Kasım toplantısı 
yaklaşırken, petrol 47 dolarda yatay seyir izliyor. Yurtdışındaki bu 
görünüm dolar/TL’yi bu sabah 3,29’a yükseltirken, tahvil faizi Ekim 
başında başladığı yükselişini sürdürerek güne %10,10’dan başlıyor. 
Dün %1 yükselişle 75.151 seviyesinden kapanan BIST-100 endeksin-
de yurtdışı borsalardaki pozitif görüme paralel alıcılı açılış bekliyo-
ruz. Gündemde önemli bir gelişme bulunmazken, dolar/TL’ye hassa-
siyetin azalmasıyla endekste 74.000-75.000 banındaki taban oluşu-
muyla direnç 76.000’de izlenebilir.   

16 Kasım 2016 Çarşamba 

16-Kas ABD, ÜFE, Eki 

 İtfa: 9,7mlr TL, (7,8mlr TL piyasaya) 

 

17-Kas ABD, TÜFE, Eki, önceki: %1,5 

 Euro B., enflasyon, Eki 

 Endonezya MB toplantısı 

 

18-Kas 

 

21-Kas TCMB, Beklenti Anketi, Kas 

 Hazine, merkezi yönetim borç, Eki 

 Japonya, dış ticaret, Eki 

 

22-Kas İhale: 12 aylık iskontolu, vade: 22 Kas 2017 

Piyasa Özeti 15-Nov Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 75,151 0.98 -4.3

BİST-30 91,825 1.11 -4.4

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.2787 0.61 5.8

Euro/TL (TCMB Alış) 3.5307 -0.49 4.4

Euro/Dolar 1.0769 -1.09 -1.3

Dolar/JPY 107.98 1.22 3.4

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 10.07 10.02

Eurobond (15 Jan 2030) 153.51 150.50

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,230.20 1,225.46

Ham petrol ($/varil, BRENT) 47.26 45.18

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 98.75 5.841

22 Nisan 2020 5.125 96.198 6.376
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kisi nedeniyle vergi gelirleri %2,8 gibi çok düşük artış gösterirken, 
4.5G gelirlerinin bu yıl olmaması nedeniyle vergi dışı gelirler %16 düş-
tü. Maliye Bakanının açıklamasına göre 2015 ve 2016 yılları ekim ayla-
rından 4,5G ihalesi ve BOTAŞ nedeniyle tahsil edilen arızi gelirler hariç 
tutulduğunda merkezi yönetim bütçe gelirlerinin %11, vergi gelirleri-
nin ise %9,4 arttığı hesaplanıyor. Harcamaların artışında personel gi-
derleri, devlet sosyal güvenlik katkısı ve  işveren sigorta primi 5 puan 
indiriminden kaynaklanan artışlar etkili oldu. Geçen yılın ilk on aylık 
döneminde 6,2 milyar lira olan bütçe açığı bu yılın aynı döneminde 
12,1 milyar liraya yükseldi. Faiz dışı fazla da %21 düşüşle 32,4 milyar 
lira oldu.  

İngiltere’de ekimde yıllık enflasyon beklenmedik şekilde %1’den %
0,9’a geriledi. Beklenti enflasyonun %1,1’e yükselmesiydi.  

Euro Bölgesi yılın üçüncü çeyreğinde beklendiği gibi %0,3 büyüdü. 
Bölgenin yıllık büyüme oranı değişmeden %1,6’da kaldı.  

ABD’de perakende satışlar ekimde %0,8 arttı. Beklenti %0,6 artış yö-
nündeydi.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Ziraat Bankası (TCZB); nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 112 gün 
vadeli 696mn lira nominal değerli bono ihracı için talep toplama işlemi 
gerçekleştirildi.  

Deva Holding (DEVA); bağlı ortaklığı Vetaş ile birleşme işleminden 
dolayı sermayesi 19.287 lira artışla 200.019.287 liraya yükselecek.  

Çemaş Döküm (CEMAS); Componenta Döküm’ün (COMDO) satış sü-
recine dahil olmaya ve öncelikle Orhangazi de kurulu 85.000M2 kapalı 
alana sahip çelik döküm fabrikası ve 11.400 M2 kapalı alana sahip işle-
me fabrikası olmak üzere Comdo'nun Manisa da kurulu 9.262 M2 ka-
palı alana sahip alüminyum döküm fabrikası ve işleme tesisiyle, 
19.671 M2 kapalı alana sahip alüminyum jant tesislerinin tercihen 
varlık satışı yöntemiyle satın alınması için çalışmalara başlamaya karar 
verdi. Componenta Döküm’ün %93,57’lik payına sahip olan Finlandi-
yalı şirketin borçlarını geri ödeme sorunu bulunuyor.  

Tekfen Holding (TKFEN); bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ile Aramco ara-
sında 31 Ağustos 2016 tarihinde niyet mektubu imzalanmasının ardın-
dan, Yanbu - Cidde arasında toplam 333 km uzunluğundaki boru hattı 
projesinin inşaatı işinin toplam 299 milyon dolar bedelle anahtar tesli-
mi olarak inşa edilmesi ve 47 ay sonunda teslim edilmesi konusunda 
nihai sözleşme imzalandı. 

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2,180 0.75

Almanya (DAX) 10,735 0.39

Fransa (CAC 40) 4,537 0.62

Japonya (Nikkei225) 17,862 1.10

Çin (SSEC) 3,203 -0.12 

Brezilya (Bovespa) 59,658 0.00

Rusya (RTSI) 981 2.10

Macaristan (BUX) 30,133 0.03

BİST Endeksler 15-Nov Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 75,151 0.98 -4.3

BİST-100 (sent) 2.30 1.21 -9.3

BİST Mali 101,021 1.39 -5.0

BİST Sınai 77,737 0.49 -3.3

BİST Hizmetler 48,952 0.53 -3.6

BİST -100 Özet 15-Nov 14-Nov

İşlem Hacmi (mn TL) 3,434.6 3,441.1

Piyasa Değeri (mlyr $) 145.9 145.4

Halka açık (mlyr $) 48.8 48.6

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

ICBCT 2.47 17.1

Ülker Bisküvi 17.71 6.5

Tekfen Holding 7.17 6.2

Türk Telekom 5.62 4.3

Deva Holding 3.83 3.2

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

AvivaSA Emeklilik Hayat 21.00 -2.8

Park Elek. Madencilik 2.24 -2.2

Otokar 113.70 -2.2

Koza Madencilik 2.22 -1.8

Alcatel Lucent Teletaş 6.96 -1.7

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 7.69 696.9

Ülker Bisküvi 17.71 335.7

T. Halk Bankası 9.27 282.4

Akbank 7.89 165.3

İş Bankası (C) 4.85 145.6

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 5.38 98.75 5.84

15 Ocak 2030 11.88 153.51 5.95

14 Şubat 2034 8.00 116.07 6.44

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Feb-17 93.800 1.00 12,540,448

Dec-16 92.675 0.95 1,579,472,810

Dolar

Nov-16 3.2993 -0.38 76,038,240

Dec-16 3.3192 -0.36 641,584,651
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Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)
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FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 
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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. 


