
Takvim Bugün  

Küresel piyasalar 3 Kasım’da açıklanacak yeni Fed başkanının adını me-
rak ederken, ABD’de vergi reformu beklentisiyle pozitif görünüm korunu-
yor. Avrupa’da ise İspanya ve İtalya’daki siyasi gelişmeler izlenirken, Kata-
lonya’nın Perşembe günü açıklayacağı kararı öncesinde euro/dolar yatay 
1,1761 seviyesinde. Petrol Suudi Arabistan’ın üretimini azaltacağını açıkla-
dığı geçen haftadan beri güçlendi ve bu sabah 58 dolarda bulunuyor. Do-
lar/TL ve faizdeki yüksek seyirlere rağmen, BIST-100 endeksi gün içinde po-
zitif seyrini korurken, kapanış yatay 107.206 seviyesinden gerçekleşti. Hem 
yurtdışında dolar endeksinin güçlü durması, hem de devam eden jeopolitik 
risklerle 3,73 üzerinde kalırken, dün akşam yanlış anlamaya sebep olan ha-
ber akışıyla 3,76’ya kadar yükselse de bu sabah 3,7350’ye geri dönmüş du-
rumda. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise %12,50’deki yüksek seyrini koru-
du. Alternatif piyasalardaki olumsuz görünümün bugün hisse senetlerine 
de yansıyabileceğini ve dünkü kapanışın 107.500 desteğinin altında olması 
nedeniyle satıcılı seyir izlenebileceğini tahmin ediyoruz. Bu akşam Avrupa 
Parlamentosundan gelebilecek açıklamalar önemli olacak.  

Bugün küresel piyasalarda İngiltere’nin 3Ç büyüme verisi ve Brezilya 
Merkez Bankası’nın toplantısı izlenecek. İngiltere’nin yıllık büyümesinin 
yılın üçüncü çeyreğinde %1,5’ten %1,4’e gerilediği tahmin ediliyor. Brezilya 
Merkez Bankası’nın politika faizini %8,25’ten %7,50’ye indirerek, Eylül 
2016’da %14,25’ten başladığı indirim sürecine devam edecek.  

25 Ekim 2017 Çarşamba 

25-Eki TCMB, KKO, Eki 
 Brezilya MB toplantısı 
 İtfa: 12,6mlr TL (10,7mlr TL piyasaya) 
 İngiltere, büyüme, 3Ç, önceki: %1,7 (yıllık)  
 
26-Eki Avrupa MB toplantısı 
 PPK toplantısı 
 
27-Eki Rusya MB toplantısı 
 ABD, büyüme, ilk tahmin 
 TCMB, konut fiyatları, Ağu 
 S&P ve Fitch İngiltere’nin kredi notunu gözden geç.  
 Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) 
 
30-Eki ABD, kişisel harcama & gelir, Eyl 
 
31-Eki Euro B., enflasyon, Eki 
 Euro B., işsizlik, Eyl 
 Euro B., büyüme, 3Ç 

Gündem 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaklaşık iki ay sürecek 2018 yılı büt-
çesine ilişkin görüşmeler başladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklamaları:  

 Ekonomiye ilişkin öncü göstergeler yılın geri kalanında da büyümenin artarak devam 
edeceği yönünde 

 KGF'nin yatırımlar ve ekonomik faaliyetleri desteklemesi, teşvik ve vergi indirimleriyle 
canlanan iç talep, turizmdeki toparlanma, ihracattaki olumlu seyir büyümeyi destek-
leyecek 

 Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranları, reel kesim güven endeksi gibi öncü göster-
gelerdeki rekor seviyeler büyümedeki güçlü seyri desteklemeye devam ediyor 

 KGF desteği sonrası ticari krediler ikinci çeyrekte yüzde 46 arttı; üçüncü çeyrekte artış 
hızı yavaşlamasına karşın, kredilerin ekonomik faaliyetlerdeki gecikmeli etkisi yıl so-
nuna kadar sürecek 

 Geçen yıl 18.7 milyar dolar olan turizm gelirinin yıl sonunda 20 milyar dolar olması 
bekleniyor 

 2017 yıl sonunda cari açığın 39.2 milyar dolar, GSYH'ya oranının ise yüzde 4.6 olması 
bekleniyor 

 Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısı ve varlık kalitesi makroekonomik istikrarı 
desteklemeyi sürdürüyor 

 Ekonominin büyümesine katkı yapmak için uygulamaya koyduğumuz vergi ve harca-
ma programlarının etkisiyle bütçe açığının yıl sonu 61.7 milyar TL olmasını öngörüyo-
ruz 

Piyasa Özeti 24-Oct Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 107,206 -0.09 3.0

BİST-30 131,453 -0.06 2.8

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.6985 1.07 5.4

Euro/TL (TCMB Alış) 4.3637 0.00 0.0

Euro/Dolar 1.1761 0.09 -1.6

Dolar/JPY 113.93 0.43 1.7

En son Önceki

Gösterge tahvil (15 Mayıs 2019) 12.42 12.35

Eurobond (5 Mar 2038) 115.33 116.08

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,273.40 1,280.90

Ham petrol ($/varil, BRENT) 58.33 57.35

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 102.88 3.873

22 Nisan 2020 5.125 101.379 4.532

18 Mayıs 2021 4.875 99.90 4.904
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 Geçen yıl yüzde 1.1 olan merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 2 olmasını bekliyoruz; genel devlet açığının aynı dönemde yüzde 
1.3'ten yüzde 2.4'e yükselmesini bekliyoruz 

 Gelecek yıl ekonomideki beklentilerin iyileşmesi büyüme hedefini destekleyecek; orta vadede ise enflasyon ve cari açık yaratmayan, yatırım ve ihracata 
dayalı büyüme hedefleniyor 

 Üç yıllık dönemde 3.2 milyon ek istihdam hedefliyoruz; böylece istihdam 31.4 milyona çıkmış olacak  

 2017 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 673.7 milyar TL, merkezi yönetim bütçe gelirleri ise 612 milyar TL olacağını tahmin ediyoruz 

 Yıl sonunda bütçe açığının 61.7 milyar TL, faiz dışı dengenin ise eksi 4.2 milyar TL olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz  

 Teşviklerin bütçeye etkisinin bu yıl 10.8 milyar TL olacağını öngörüyoruz; bu teşviklerin 7 milyar TL'si vergi gelirlerindeki azalıştır 

 2017 yılında vergi gelirlerinin hedefin 9.4 milyar TL üzerinde, 520.4 milyar TL olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz  

 Vergi yapılandırma kanunları kapsamında 30 Eylül tarihine kadar vergi daireleri tarafından 22.6 milyar TL, diğer kurumlar tarafından 1.5 milyar TL tahsil 
edildi 

 Sosyal güvenlik kurumlarından ise aynı dönemde bu kapsamda 5.4 milyar TL prim tahsilatı yapıldı; bununla birlikte (yapılandırmadan) toplam 29.5 mil-
yar TL tahsilat yapıldı 

 2018 bütçemizde bütçe giderleri 762 milyar TL, faiz dışı giderler 691.1 milyar TL, bütçe gelirleri 696.8 milyar TL, vergi gel irleri 599.4 milyar TL, bütçe 
açığı 65.9 milyar TL olarak öngörülmekte 

 2018 bütçesinde faiz dışı fazla 5.8 mlyr lira olarak öngörülüyor 

 Vergi gelirlerinin gelecek yıl yüzde 15.2 artmasını, 599.4 milyar liraya çıkmasını bekliyoruz  

 Vergi dışı gelirlerin gelecek yıl yüzde 6.4 artmasını 97.4 milyar liraya çıkmasını bekliyoruz  

 Bütçe giderlerinin yüzde 22'sini 2018 yılında eğitime harcayarak 134 milyar liraya çıkarıyoruz  

 2018'de gelir vergisinden 122.7 milyar TL, kurumlar vergisinden 65.8 milyar lira, ÖTV'den 146.5 milyar TL, dahilde alınan KDV 'den 66 milyar TL tahsilat 
öngörüyoruz 

 2018 yılında MTV'den 13.6 milyar TL, BSMV'den 15.2 milyar TL, damga vergisinden 17.8 milyar TL, harçlardan 23.3 milyar TL gel ir bekliyoruz 

 Gelir vergisi sistemini kapsamlı reforma tabi tutuyoruz; hazırladığımız tasarıyla mükellef odaklı adil bir vergi sistemine kavuşacağız 

 KDV kanununu yerli üretim ve yatırımı teşvik eden bir reforma tabi tutuyoruz  

 2018 bütçesini sürdürülebilir büyümeyi destekleyen çerçevede hazırladık; böylece büyüme potansiyelini ve makro ekonomik istikrarı koruyacağız 

TÜİK verilerine göre eylülde konut sa-
tışları geçen yılın aynı ayına göre %28,8 
artışla 140.298 adet oldu. Yeni konut 
satışları %37,4 artışla 70.019 adet, ikinci 
el konut satışları %21,3 artışla 12.333 
adet oldu. Alım şekline göre bakıldığın-
da ipotekli konut satışları %3,7 düşüşle 
40.534 adede gerilerken, diğer alım 
şekillerine göre satışlar %49 artışla 
99.764 adet oldu. İlk dokuz aylık dö-
nemde ise konut satışları %10,1 artışla 
1,03mn  adede yükseldi. Bu dönemde yeni konut satışları %9,6, ikinci el konut satışları ise %10,6 artış gösterdi. Alım türlerine göre 
bakıldığında ise ilk dokuz ayda ipotekli satış %19,7, diğer satışlar %5,5 arttı. Eylül verileri konut stokunun eritilmesi anlamında pozi-
tif gösterge olurken, faizlerdeki yükselişin kredi kullanımını sınırlamış olabileceğini gösterdi.  
Hazine dün düzenlediği üç ihaleyle ekim ayı borçlan-
ma programını tamamladı. İki yıllık sabit kuponlu 
gösterge tahvilin ihalesinde faiz %12,40 ile önceki ay 
yapılan ihraçta oluşan %11,91’e göre önemli bir yük-
seliş kaydederken, borçlanma tutarı 2 milyar liralık 
talebe karşılık 594mn lira (net 615mn lira) seviyesinde 
sınırlandı. Yedi yıllık değişken faizli tahvilin ihalesinde 
2,5 milyar liralık talebin 781mn liralık (net 778,4mn 
lira) kısmı, 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde 4,7 
milyar liralık talebin 3,1 milyar liralık (net 3 milyar lira) 
kısmı karşılandı. İhalelerde talep korkulanın tersine 
oldukça güçlü olurken, Hazinenin muhtemelen yüksek 
faizle fazla borçlanmadan kaçındığı izlendi. Hazine ekim ayında 
13,6 milyar liralık itfasına karşılık 19,7 milyar liralık borçlanma 
hedeflemişti, gerçekleşme 18,3 milyar lirada kaldı. Böylece %145 
olması beklenen borç çevirme oranı %135 olarak gerçekleşti.  
Ekonomi Bakanlığı verilerine göre ocak-ağustos döneminde ya-
bancı doğrudan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre %15 
düşüşle 6,5 milyar dolar oldu. Bu tutarın 3,2 milyar doları gayri-
menkul sektörüne, 762 milyon doları imalat sanayine yapılan yatı-
rımlardan oluştu.  
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Fibabanka  (FBBNK) - yurtdışında dolar cinsi 5 yıl vadeli tahvil ihracı kapsamında Londra'da 25 Ekim itibarıyla yatırımcı toplantı-
ları gerçekleştireceğini ve bu kapsamda bankaları yetkilendirdiğini duyurdu. 

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) - sermayesine %66,667 oranında sahip olduğu BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmet-
leri A.Ş. şirketinde, Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'nin %33,333 oranında sahip olduğu hisseleri, 9,5 milyon avro karşılı-
ğında satın alacağını açıkladı. Hisse devri sonrasında TAV Havalimanları Holding'in BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetle-
ri'ndeki ortaklık oranı %66,667'dan %100,00'e yükselecek. Öte yandan Şubat ayında açıkladığı 2017 yılsonu beklentilerini daha iyi 
gerçekleşen yolcu büyümesi ve revize ettiğimiz kur tahminleri nedeniyle yukarı yönlü revize etti. Buna göre şirketin beklentileri 
toplam yolcu büyümesinde %4-%5’ten %6-%8’e, avro bazında ciro büyümesinde yataydan %1-%3’e, avro bazında FAVKÖK büyü-
mesinde ise yataydan %6-%8’e taşındı. 

Aselsan (ASELS) -  İçişleri Bakanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezi üzerine 60 milyon liralık bir sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya 
göre, Adana, Bartın, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde acil 
çağrı merkezi altyapısı kurulacak. Projenin 2018 yılında tamamlanması planlanıyor. 

 

BİST Endeksler 24-Oct Günlük (%) Aylık (%) YBB* (%) Son bir yıl (%)

BİST-100 107,206 -0.09 3.0 37.20 34.12

BİST-100 (sent) 2.90 -1.14 -2.3 31.02 11.46

BİST Mal i 127,994 -0.29 -1.7 23.55 18.52

BİST Sınai 122,387 0.19 6.8 46.42 49.60

BİST Hizmetler 73,097 -0.29 6.0 47.30 41.23

*Yılbaşından Beri

BİST -100 Özet 24-Oct 23-Oct

İşlem Hacmi (mn TL) 5,806.4 5,296.8

Piyasa Değeri (mlyr $) 183.1 185.1

Halka açık (mlyr $) 62.4 63.2

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Vestel 7.93 3.1

Anadolu Cam 2.34 2.6

Anel Elektrik 3.25 2.5

Ereğli Demir Celik 8.62 2.5

Kardemir (D) 2.59 2.4

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

İpek Doğal Enerji 6.29 -4.6

Koza Madencilik 6.55 -3.5

Arçelik 21.08 -3.3

Alarko GMYO 44.50 -3.3

İhlas Holding 0.61 -3.2

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Türk Hava Yolları 9.88 1,108.1

Aselsan 31.50 977.8

Garanti Bankası 9.90 475.4

Kardemir (D) 2.59 280.6

T. Halk Bankası 11.28 269.1
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Şirket ve Sektör Haberleri 



TSKB 

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 

research@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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.  

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 yatır ım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 


