
TÜİK verilerine göre ağustos 

ayında tarım ÜFE %0,99 düştü, 

yıllık artış %8,97’den %5,98’e geri-

ledi. Tarım ÜFE geçen yılın aynı 

ayında %1,81 artmıştı. Ağustosta 

tarım ÜFE’nin %0,99 gerilemesinde 

balıkçılıkta %4,6, ormancılıkta %

2,5, tarımda %0,86 düşüş etkili ol-

du.  

TÜİK verilerine göre haziran  dö-

neminde işsizlik oranı geçen yılın 

aynı dönemine göre 0,6 puan, ön-

ceki aya göre 0,8 puan artışla %

10,2 oldu. Mevsim etkilerinden 

arındırılmış işsizlik oranı da önceki 

aya göre 0,6 puan artışla %10,9’a 

yükseldi. Bu rakam Aralık 2010’dan 

beri görülen en yüksek işsizliğe 

işaret ediyor.  

Takvim Bugün  

Ortadoğu’da ABD ve Rusya arasında artan gerginliğe rağmen ve Çarşam-
ba akşamı açıklanacak Fed kararı öncesinde küresel piyasalarda pozitif bir 
görünüm oluştu. Dün Avrupa borsaları ortalama %1, gelişen ülkeler %1,4 
yükseldi. ABD borsaları ise yatay kapanış yaptı. OPEC’ten anlaşma beklenti-
siyle 46 doları aşan petrol ve eylülde faiz artış beklentisi olmamasıyla ABD 
tahvillerinde görülen satış bu iyimserliği destekledi. BIST-100’de de yurtdı-
şının etkisi ve bankalara gelen alımlarla %2,17 yükseliş yaşandı. Endeks gü-
nü 77.670 seviyesinden tamamladı. İki yıllık gösterge tahvilin faizi dün %
8,92’den %8,8’e geriledi, dolar/TL 2,97 civarında yatay seyir izledi. Yeniden 
Fed kararına odaklanan piyasalarda bu sabah petrol 45 dolara doğru düşüş 
gösterirken, Asya borsalarında satıcılı görünüm hakim. İç piyasada dolar/TL 
güne yatay 2,97’den başladı. Fed öncesi yurtdışında izlenen temkinliye dö-
nüşe paralel olarak BIST-100 endeksinin oldukça yatay açılmasını bekliyo-
ruz. Dünkü yükselişiyle 77.000’de bulunan 200 günlük hareketli ortalama-
sının üzerine çıkan verilen pozitif sinyalle bu seviyenin üzerinde kaldığı sü-
rece yükseliş yönlü denemelerin devam edeceğini tahmin ediyoruz.  

Birleşmiş Milletler’in genel kurul toplantısı bugün başlayacak. Toplantıya 
katılmak için ABD’ye gide Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İngiltere Başba-
kanı Theresa May, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile ayrı ayrı gö-
rüşecek. 

Hazine bugün 12 aylık 20 Eylül 2017 itfalı iskontolu tahvil ihalesi gerçek-
leştirecek.  

20 Eylül 2016 Salı 

Gündem 

Piyasa Özeti 19-Sep Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 77,671 2.17 2.2

BİST-30 95,299 2.17 2.3

Dolar/TL (TCMB Alış) 2.9678 0.43 0.5

Euro/TL (TCMB Alış) 3.3327 0.08 0.9

Euro/Dolar 1.1230 -0.34 0.4

Dolar/JPY 101.29 0.23 -1.5

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 8.88 8.92

Eurobond (15 Jan 2030) 167.99 167.44

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,315.80 1,314.96

Ham petrol ($/varil, BRENT) 45.81 46.25

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.38 102.20 4.60

22 Nisan 2020 5.13 100.41 5.00
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BIST-100 ve İşlem Hacmi

20-Eyl TCMB Beklenti Anketi, Eyl 

 TCMB, özel sektör yurtdışı borcu 

 Hazine, merkezi yönetim borç, Ağu 

 İhale: 12 aylık iskontolu, vade: 20 Eyl 2017  

 

21-Eyl Japonya MB toplantısı 

 Fed toplantısı & Yellen basın toplantısı 

 

22-Eyl PPK toplantısı 

 Japonya tatil 

 G. Afrika para politikası toplantısı 

 Endonezya MB toplantısı 

 

23-Eyl TÜİK, konut satışları, Ağu 

 Moody’s İngiltere’nin notunu gözden geçiriyor 
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Piyasalarda Bugün 2 

Maliye Bakanlığı verilerine göre ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 

bütçe fazlası %31 düşüşle 3,6 milyar lira, faiz dışı fazla %4,7 düşüşle 8,4 milyar 

lira oldu. Vergi gelirlerindeki %19 artışa rağmen, harcamaların %25 artması ne-

deniyle bütçe fazlası geriledi. Geçen yılın ilk sekiz aylık döneminde 639 milyon 

lira olan bütçe fazlası bu yılın aynı döneminde 4,8 milyar liraya yükseldi.  

Başbakan Yardımcısı Canikli Kredi kartına taksit düzenlemesinde son aşa-

mada olduklarını,düzenlemenin gelecek hafta yürürlüğe girebileceğini açıkladı.  

Suriye’de gerginlik arttı. Suriye ABD liderliğindeki koalisyonun Cumartesi 

günü Deyr el Zor yakınındaki Suriye birliklerini havadan vurmasını "aşikar bir 

saldırganlık" olarak nitelerken, Rusya Savunma Bakanlığı, ateşkes anlaşmasına 

Suriye'nin tek yanlı olarak anlaşmaya riayet etmesinin mantıksız olduğunu 

açıkladı. Suriyeli muhalifler ise  ABD ve Rusya'nın girişimleriyle varılan ateşkes 

anlaşmasının hiçbir yarar sağlamadan sona erdiğini söyledi. 

Berlin’de hafta sonunda yapılan yerel seçimlerde Başbakan Angela Mer-

kel'in partisi Hıristiyan Demokratlar'ın (CDU) oyu 2011 seçimlerindeki %23,3 

düzeyinden %18'e geriledi.  

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Çin'de aşırı hızlı artan banka kredileri 

nedeniyle gelecek üç yıl içinde bankacılığın krize girme ihtimalinin yükseldiği 

uyarısında bulundu. BIS’in raporuna göre finans sektörü üzerindeki baskıyı 

gösteren kredi-GSYH açığı göstergesi bu yılın ilk çeyreğinde 30.1 düzeyine 

yükseldi. 

Rusya'da hafta sonunda yapılan parlamento (Duma) seçimlerini Rusya Dev-

let Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Birleşik Rusya partisi sayılan oyların %

54,2'sini aldı. Komünist Parti’in oyu %13.5, liberal demokratların oyu %13.3, 

Sadece Rusya Partisi’nin oyu ise %6,2 oldu. Rusya’da devlet başkanlığı seçimle-

ri 2018’de yapılacak. Putin kazanırsa 2024’e kadar Rusya’yı yönetecek.  

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, OPEC üyesi olan ve olmayan 

petrol ihracatçılarının, petrol piyasalarının istikrarını amaçlayan bir anlaşmaya 

varmaya yakın olduklarını söyledi.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Alternatif Finansal Kiralama (ALFIN); 165 gün vadeli 3 Mart 2017 itfalı bono 
ihracında nitelikli yatırımcıya satışını tamamladı. Bononun basit faiz oranı %
10,90, toplam nominal satış tutarı 86,12mn lira oldu.  

İş Bankası (ISCTR); 661 milyon euro ve 302 milyon dolar tutarında 367 gün 
vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Dış ticaretin finansmanında 
kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara 
ait bölümünün toplam maliyeti dolar kısmı için Libor+%0,85 ve euro kısmı 
için Euribor+%0,75 olarak gerçekleşti. 

Lastik sektörü; 7 Eylül 2016’dan itibaren Gümrük Birliği anlaşması dışında 
kalan ülkelerden Türkiye’ye yapılan lastik ithalatına %21,8 ek vergi koyuldu. 
Bu durumda en fazla ithalatın yapıldığı ve Gümrük Birliği dışında kalan Japon-
ya etkilendi.   

Demir çelik sektörü; OECD tarafından Brüksel’de 30 ülkenin katılımıyla yapı-
lan acil kriz toplantısında Çin çelik üretimini kısmayı taahhüt ederken, toplan-
tıdan bağlayıcı bir karar çıkmadı.  

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2,139 -0.00 

Almanya (DAX) 10,374 0.95

Fransa (CAC 40) 4,394 1.43

Japonya (Nikkei225) 16,492 -0.16 

Çin (SSEC) 3,021 -0.17 

Brezilya (Bovespa) 57,350 0.47

Rusya (RTSI) 970 0.92

Macaristan (BUX) 28,565 1.66

BİST Endeksler 19-Sep Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 77,671 2.17 2.2

BİST-100 (sent) 2.61 1.96 1.6

BİST Mali 104,911 2.36 3.7

BİST Sınai 79,900 1.89 0.4

BİST Hizmetler 49,985 1.48 0.7

BİST -100 Özet 19-Sep 16-Sep

İşlem Hacmi (mn TL) 2,867.6 2,887.9

Piyasa Değeri (mlyr $) 165.9 163.2

Halka açık (mlyr $) 55.3 54.3

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

İpek Doğal Enerji 1.62 20.0

Koza Madencilik 1.76 19.7

Koza Altın 19.57 10.5

Galatasaray Sportif 24.60 9.8

Zorlu Enerji 1.70 6.9

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Saf GMYO 0.86 -2.3

Teknosa İç ve Dış Ticaret 4.91 -1.6

Sasa Polyester 2.69 -1.1

AvivaSA Emeklilik Hayat 18.78 -1.1

Albaraka Türk 1.27 -0.8

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 8.31 478.22

T. Halk Bankası 9.34 178.47

Türk Hava Yolları 5.17 169.53

Akbank 8.28 164.97

Koza Altın 19.57 149.98

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 7.50 112.23 3.34

15 Ocak 2030 11.88 168.87 4.81

14 Şubat 2034 8.00 131.72 5.21

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Oct-16 95.900 1.86 1,058,543,990

Dec-16 97.100 1.81 27,283,008

Dolar

Sep-16 2.9883 -0.19 8,934,843

Oct-16 3.0074 -0.22 88,614,805
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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. 


