
Merkez Bankası verilerine göre eylülde imalat sanayi kapasite kullanım oranı önceki 
aya göre 1,4 puan artış, geçen yılın aynı ayına göre 0,7 artışla %76,6 oldu.  

 

Hazine dün gerçekleştirdiği 2 yıllık 11 Temmuz 2018 vadeli gösterge sabit kuponlu tah-
vilin ihracında 1,1 milyar lira ROT’ta, 1 milyar lira ihalede olmak üzere toplam 2,1 mil-
yar liralık satış yaptı. İhalede faiz %9,06 olan beklentinin altında %8,98 oldu. 11 Şubat 

2026 vadeli 9 yıllık sabit kuponlu tahvilin ihalesinde toplam 2,2 milyar liralık, 14 Ocak 
2026 vadeli 9 yıllık TÜFE’ye endeksli tahvilin ihracında 2,1 milyar liralık satış gerçekleşti. 
Dokuz yıllık ihalelerde talep tutarı son iki yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Hazine 
bugün de 5 yıllık sabit kuponlu, 6 yıllık değişken faizli, 5 yıllık TÜFE’ye endeksli kira serti-

fikası ve 2 yıllık kira sertifikası olmak üzere dört ihraç gerçekleştirecek ve eylül ihale 
programını tamamlayacak.  

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kredi notundaki düşüşe rağmen bugünkü Hazi-
ne ihalelerine güçlü talep geldiğini ve faizlerin beklentilerden düşük olduğunu belirtti.  

 

 

 

 

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 

haftasonu Türkiye'nin kredi notunu düşürme kararının siyasi içerikli olduğunu belirte-
rek, değerlendirmenin ardından piyasalardan Türkiye ekonomisini tedirgin edecek bir 
çıkış yaşanmadığını söyledi. 

Takvim Bugün  

İç piyasalar not indiriminden dolayı sert bir fiyatlama gösterdi. 10 yıllık gösterge tahvil 
%10’a yükselirken, dolar/TL 2,97-2,98 bandına yükseldi, BIST-100 endeksi %3,8 düşüşle 
76.726 seviyesine geriledi. Dünyada faizlerin rekor düşük seviyelerde olduğu bir ortam-

da yabancılar için Türkiye yüksek getiri imkanı sunduğu için cazibesini koruyacağını dü-
şünüyoruz. Yurtdışında ise Trump-Clinton’ın televizyondaki tartışma programı gündemi 
oluşturdu. Anketlere göre %46 seviyesinde eşit oya sahip olan iki lider arasında Clin-
ton’un daha başarılı görünmesi, gelişen ülke varlıklarına prim yaptırdı. En fazla değer 

kazancı Meksika pesosunda oldu. Bu eğilime paralel bugün TL’deki değer kaybı durdu. 
Dolar/TL açılışta 2,9730 seviyesinde. Yarın yapılacak gayri resmi OPEC toplantısı önce-
sinde Suudi Arabistan ve Nijerya’nın üretim kısma önerilerinin kabul görmemesine rağ-
men, petrol 47 dolar seviyesini koruyor.  Sonuçta bugün küresel piyasalarda iyileşen bir 

risk iştahı ortamı izliyoruz. Buna paralel iç piyasa da düne göre toparlanma bekliyoruz. 
Dolar/TL 2,97’ye geri çekildi. BIST-100 endeksinde olası tepki alımlarında dirençler 
77.000 ve 78.300’de izlenebilir.  

27 Eylül 2016 Salı 

Gündem 

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 

 

28-Eyl TCMB, konut fiyat endeksi, Tem 

 İtfa: 9.9mlr TL (9.7mlr TL piyasaya) 

 

29-Eyl PPK özeti (22 Eyl topl.) 

 ABD, büyüme revizyonu, 2Ç2016 

 

30-Eyl Euro B. Enflasyon, Eyl 

 Euro B. İşsizlik, Ağu 

 ABD, kişisel gelir&harcama, Ağu 

Piyasa Özeti 26.Eyl Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 76,471 -4.12 0.7

BİST-30 93,705 -4.27 0.6

Dolar/TL (TCMB Alış) 2.9474 0.02 -0.2

Euro/TL (TCMB Alış) 3.3044 -0.17 0.0

Euro/Dolar 1.1211 -0.19 0.3

Dolar/JPY 98.90 -1.53 -3.8

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 8,99 8,68

Eurobond (15 Jan 2030) 167.64 169.63

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,334.75 1,333.51

Ham petrol ($/varil, BRENT) 47.19 46.33

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.38 101.63 4.80

22 Nisan 2020 5.13 99.50 5.28
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Piyasalarda Bugün 2 

TÜRK-İŞ hesaplamasına göre Ankara’da gıda fiyatları eylülde %1,81, son bir yıllık dö-
nemde %0,07 arttı. 

Bankaların kart, kredi kartı ve borç yapılandırılması yanı sıra sermaye yeterliliğinin ölçül-

mesi ile ilgili değişiklikleri içeren bazı düzenlemeler Resmi Gazetede yayımlandı. 

Taksitlendirme süresi; kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisa-
yar alımlarında altı ay, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, 
sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü alımlarında, kulüp 

ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygu-
lanacak. 

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili 
harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, 

akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekil-
lerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında tak-
sit uygulanamayacak. 

Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı bor-
cun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üze-

re gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme 
süresi 12 ayı geçemeyecek. 

Bugün itibarıyla kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri kart hamilleri tarafından 
talep edilmesi durumunda en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebi-

lecek. 

Mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal 
kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı kredi-
ler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler 

ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak 
üzere, tüketici kredilerinin vadesi 48 ayı aşamayacak.  

Daha önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep 
edilmesi durumunda en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırıla-

bilmesine imkan tanındı. 

Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri 
hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun 
değerine oranı %80 olarak belirlendi.  

JCR Türkiye Başkanı Orhan Ökmen Türkiye’nin Fitch ve JCR olmak üzere iki kurum nez-

dinde yatırım yapılabilir konumunu koruduğunu, bunun küresel fonların pozisyonlarını 
korumaları için yeterli olduğunu açıkladı. Ökmen Türkiye’nin büyüme performansının za-
yıfladığını, büyümeyi asıl aşağı çekenin yatırımlardaki harcamalar olduğunu açıkladı.    

Citigroup'un New York merkezli borçlanma araçları stratejisti Eric Ollom not indirimi 

nedeniyle zorunlu satış miktarının yaklaşık 2,5-3 milyar dolar olacağının, bu miktarın dola-
şımdaki toplam Eurobond'ların yaklaşık %5'ine denk geldiğinin tahmin edildiğini açıkladı.  

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir'de petrol üretici ve tüketicileri arasında  gerçek-
leştirilecek toplantı öncesinde, piyasaların desteklenmesine yardımcı olmak amacıyla pet-

rol üretim seviyelerinin küresel ölçekte dondurulmasını desteklediklerini açıkladı.  

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Brexit sürecinin içinde resmen yer alma-
malarına rağmen, danışman olarak çalışabileceklerini, İngiltere’ye AB pazarına ulaşması 
konusunda ayrıcalık verilmemesi gerektiğini açıkladı. Draghi düşük faizlerin mevcut ekono-
mik durumun sonucu olduğunu ve bunun verdiği sinyallerin iyi alınması gerektiğini belirtti.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Bankacılık sektörü; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlü-
ğü'nü 60mn dolar muhammen bedel üzerinden yeniden satışa çıkardı. İhale 25 Ekim'de 
İstanbul'da yapılacak. 

İş Faktoring (ISFAK); nitelikli yatırımcılara yaptığı 178 gün vadeli 186mn lira nominal 
değerli bono ihracında basit faiz %10,30 bileşik faiz %10,57 olarak gerçekleşti.  

Akbank (AKBNK); Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda bankaya, 116,25mn 

lira idari para cezasının tebliğ edildi. Söz konusu ceza banka tarafından idari para cezasının 
iptaline ilişkin yasal hakları saklı kalmak üzere, % 25 peşin ödeme indiriminden yararlanıla-
rak ödenecek.  

Vakıfbank (VAKBN); dış ticaretin finansmanı amacı ile kullanılmak üzere, 224,5 milyon 

dolar ve 544 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.  

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2,146 -0.86 

Almanya (DAX) 10,394 -2.19 

Fransa (CAC 40) 4,408 -1.80 

Japonya (Nikkei225) 16,615 0.49

Çin (SSEC) 2,975 -0.93 

Brezilya (Bovespa) 58,054 -1.10 

Rusya (RTSI) 987 -0.72 

Macaristan (BUX) 27,685 -1.55 

BİST Endeksler 26.Eyl Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 76,471 -4.12 0.7

BİST-100 (sent) 2.56 -5.31 -0.4

BİST Mali 102,374 -5.03 1.2

BİST Sınai 79,107 -3.24 -0.6

BİST Hizmetler 49,897 -2.33 0.6

BİST -100 Özet 26.Eyl 23.Eyl

İşlem Hacmi (mn TL) 2,425.6 3,508.4

Piyasa Değeri (mlyr $) 165.0 171.7

Halka açık (mlyr $) 54.8 57.2

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Galatasaray Sportif 28.12 6.8

Netaş Telekom. 9.74 5.2

AvivaSA Emeklilik Hayat 18.60 0.8

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

T. Halk Bankası 9.03 -7.5

Albaraka Türk 1.21 -6.2

Emlak Konut GMYO 2.98 -6.0

Vakıflar Bankası 4.41 -6.0

Yapı ve Kredi Bank. 3.63 -6.0

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 7.90 573.44

T. Halk Bankası 9.03 264.18

Türk Hava Yolları 5.13 201.93

Akbank 7.93 132.97

İş Bankası (C) 4.70 85.81

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 7.50 112.45 3.25

15 Ocak 2030 11.88 168.72 4.81

14 Şubat 2034 8.00 131.70 5.21

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Eki.16 94.725 -3.86 1,903,324,075

Ara.16 95.950 -3.76 50,152,630

Dolar

Eyl.16 2.9579 0.81 36,247,977

Eki.16 2.9755 0.84 410,664,689
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Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)


