
Moody's Küresel Ülke Riskleri Birimi Kıdemli Müdürü Alastair Wilson 15 Temmuz 
darbe girişiminden Türkiye ekonomisine kaynaklanan şokun büyük ölçüde orta-
dan kalktığını ve not gözden geçirmesini gelecek ay içinde bitirmeyi beklediklerini 
söyledi. 

Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü (OECD) bu yıl için Haziran ayında yaptığı %
3'lük büyüme tahminini 2008-2009 finansal krizinden beri en düşük seviye olan %
2,9'a düşürdü. OECD 2017 yılı için büyüme tahminini de %3,3'ten %3,2'ye düşür-
dü.   

Fed dün gerçekleşen toplantısında politika faizini %0,25-0,50 aralığında sabit tu-
tarken, karar 3'e karşı 7 oyla alındı. Böylece Aralık 2014’ten beri en güçlü muhale-
fet izlenmiş oldu. Açıklamada  "Ekonomik görünüme ilişkin yakın vadeli riskler aşağı 
yukarı dengelenmiş gözüküyor" ifadesinin yer alması yılın kalanında bir artış gelebi-
leceği yönünde bir sinyal oldu. Buna karşılık üyelerin bu yılki büyüme beklentisi %
2’den %1,8’e düşürüldü, işsizlik oranı beklentisi %4,7’den %4,8’e yükseldi. Bu yıl bir 
faiz artışı bekleyen üye sayısı hazirandaki altıdan ona yükselirken, iki artış bekleyen-
lerin sayısı dokuzdan üçe geriledi. Gelecek yıl için üç artış beklentisi ikiye geriledi. 
Başkan Yellen faiz artış zemininin güçlenmesine rağmen, beklemeyi tercih ettikleri-
ni, bu yıl bir artış beklediğini vurguladı. Yellen ekonominin tam istihdam seviyesine 
ulaştığını, fakat verimlilik artışı olmaması nedeniyle uzun vadeli faizin denge seviye-
sinin düştüğüne işaret etti.  

Takvim Bugün  

Fed kararı piyasalar için beklenilenden biraz daha pozitif oldu. Bunun nedeni 
açıklama metninde ve Yellen’in konuşmasında bu yıl için bir artış sinyali verilmesi-
ne rağmen, büyüme beklentilerinin ve gelecek yılki artış sayısı beklentilerinin düşü-
rülmesi oldu. Bu yıl için artış sinyali verilmesi de zaten beklentiler arasındaydı. Ka-
rardan sonra dolar endeksi 96’dan 95,5’e geriledi. Basın toplantısı sırasında 95,6’ya 
yükselse de bu sabah 95,3’ten işlemler geçiyor. Dolar endeksindeki gerileme başta 
Afrika ve Kore olmak üzere tüm gelişen ülke paralarına değer kazandırdı. Dünü %
0,4 yükselişle tamamlayan Almanya’da bu sabah %0,5 yükseliş izleniyor. Karar son-
rasında S&P500 endeksi %1 yükselişle kapandı. Asya borsalarında da %1’in üzerin-
de yükselişler izleniyor. Doların değer kaybı petrolü 47 dolara yükseltti. Dün Mo-
ody’s tarafından yapılan kısa ve pozitif açıklamayı ve yurtdışındaki pozitif görünü-
mü izleyerek %0,78 yükselişle 77.916’dan kapanmıştı.  Dolar/TL ise sınırlı bir düşüş-
le 2,97’deydi. Bu sabah dolar/TL’nin 2,95’e gerilediğini izliyoruz. BIST-100 endek-
sinde güçlü bir yukarı açılış bekliyoruz. Yurtdışının pozitif etkisinin yanısıra kredi 
kartlarında yapılan genişletici düzenlemelerin pozitif etkisinin olacağını tahmin edi-
yoruz. Direnç 79.400’de izlenebilir.  

Para Politikası Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Foreks anketine göre Mer-
kez Bankası’nın %7,5’te olan politika faizini ve %7,25’te olan gecelik borçlanma ora-
nını değiştirmemesi, %8,50’de bulunan marjinal fonlama oranını %8,25’e indirmesi 
bekleniyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği konu-
sunda verebileceği sinyal bugün piyasalarda çok etkili olabilir.  

Endonezya Merkez Bankası’nın da bugün yapacağı toplantıda faizini 25 baz puan 
indirerek %5’e çekmesi bekleniyor.  
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Gündem 

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 
 
26-Eyl TCMB, KKO, Eyl 
 İhale: 2 yıllık sabit kuponlu, vade: 11 Tem 2018 
 İhale: 9 yıllık sabit kuponlu, vade: 11 Şub 2026 
 
27– Eyl İhale: 5 yıllık sabit kuponlu, vade: 22 Eyl 2021 
 İhale:6 yıllık değişken kuponlu,vade:20 Nis 2022 
 İhale: 9 yıllık TÜFE’ye endeksli,vade:14 Oca 2026 
 İhale: 2 yıllık kira sert., vade: 26 Eyl 2018 
  

Piyasa Özeti 21.Eyl Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 77,916 0.78 2.6

BİST-30 95,525 0.77 2.5

Dolar/TL (TCMB Alış) 2.9741 0.00 0.7

Euro/TL (TCMB Alış) 3.3282 0.25 0.7

Euro/Dolar 1.1191 0.25 0.1

Dolar/JPY 101.22 -0.11 -1.5

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 8.98 8.98

Eurobond (15 Jan 2030) 168.84 168.25

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,332.30 1,314.90

Ham petrol ($/varil, BRENT) 47.22 46.59

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.38 102.17 4.61

22 Nisan 2020 5.13 100.51 4.97
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Başbakan Binali Yıldırım’ın Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nda alı-
nan kararlara ilişkin yaptığı açıklamalar:  

 Ürünler arasında farklılıklar olsa da genel kredi taksit sınırını 9 aydan 12 aya çı-
karıldı.  

 Kredi kartlarının borç bakiyelerini bir defaya mahsus 72 aya kadar yeniden yapı-
landırma imkanı getirildi.  

 Tüketici kredilerindeki azami vade 36 aydan 48 aya çıkarıldı.  

 Konut kredilerinde %75 olan kredi kullanım oranı %80’e yükseltildi.  

 Kalkınma Bankası, yatırım bankaları ile katılım bankalarının finansal kiralama 
(leasing) işlemlerindeki kredi teminat oranı uygulamasına istisna getirildi ve %
100 kredilendirme yapılabilecek. Burada sermaye yeterlilik oranının bozulma-
ması gerekiyor. Burada katılım bankalarıyla diğer bankalar arasındaki farklılıklar 
da kaldırıldı. Aynı kriter katılım bankalarına uygulanacak, böylece bankalar ile 
katılım bankaları arasındaki fark tamamen kalkmış olacak. 

 Kredi kartı harcamalarının gelirin 4 katıyla sınırlı olmasında minimum sınır sevi-
yesi asgari ücretin dört katı olan 5.200 lira olarak belirlendi.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Reysaş GYO (RYGYO);  şirket portföyündeki İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde Adnan 
Menderes Havaalanı cepheli İzmir İli Menderes İlçesi 527 Ada 9 Parsel'deki 21.268,71 
m2'lik arsa üzerinde inşa edilecek 10.606 m2'lik toplam 3 bloktan oluşan lojistik depo-
nun yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı aldı. 

Batıçim (BTCIM); klinker üretiminin gerçekleştirildiği iki fırından toplam klinker üre-
tim kapasitesinin %43 'ünü temsil etmekte olan Döner Fırın 2 modernizasyon çalışma-
ları için 31 Ekim 2016’ya kadar durdurulacak. Şirketin yıllık üretm kapasitesinde %20 
düşüş beklenmesine rağmen, klinker stokuz tam kapasite çimento üretmeye yetecek 
seviye bulunuyor.  

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2,163 1.12

Almanya (DAX) 10,436 0.60

Fransa (CAC 40) 4,410 0.35

Japonya (Nikkei225) 16,808 1.91

Çin (SSEC) 3,048 0.83

Brezilya (Bovespa) 58,394 1.82

Rusya (RTSI) 980 1.00

Macaristan (BUX) 28,209 -1.25 

BİST Endeksler 21.Eyl Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 77,916 0.78 2.6

BİST-100 (sent) 2.62 0.79 1.9

BİST Mali 105,193 0.82 4.0

BİST Sınai 80,238 0.67 0.9

BİST Hizmetler 50,005 0.61 0.8

BİST -100 Özet 21.Eyl 20.Eyl

İşlem Hacmi (mn TL) 3,454.2 3,079.1

Piyasa Değeri (mlyr $) 166.1 164.9

Halka açık (mlyr $) 55.3 54.9

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Galatasaray Sportif 26.44 5.1

Torunlar GMYO 4.58 5.0

Park Elek. Madencilik 2.02 4.1

Beşiktaş Futbol Yat. 4.55 3.9

Deva Holding 3.85 3.8

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Koza Altın 17.42 -3.0

Alcatel Lucent Teletaş 7.65 -1.9

Vestel Beyaz Eşya 12.91 -1.2

Global Yat. Holding 1.67 -1.2

Aksa 8.18 -1.1

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 8.25 656.53

T. Halk Bankası 9.50 283.80

Akbank 8.25 193.00

Türk Hava Yolları 5.20 192.55

Tüpraş 56.60 177.05

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 7.50 112.40 3.28

15 Ocak 2030 11.88 169.60 4.75

14 Şubat 2034 8.00 132.47 5.15

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Eki.16 96.375 0.84 1,381,259,233

Ara.16 97.500 0.72 60,148,390

Dolar

Eyl.16 2.9797 0.07 10,666,895

Eki.16 2.9987 0.05 122,991,238
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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. 


