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Küresel piyasalar bu hafta ABD’deki gelişmelere odaklandı. Dün ABD’de se-
çimlere dair soruşturmadaki gelişmeler dolara hafifçe değer kaybettirirken, 
yarın açıklanacak Fed kararı ve Perşembe açıklanacak Fed’in başkan adayı ön-
cesinde 3 ayın en yükseği olan 94,5 seviyesini koruyor. İspanya’da Madrid hü-
kümetinin Katalonya yönetimini görevden almasıyla siyasi krizin sona erdiği 
tahmin edilirken, gelişmelerin etkisi yine lokal kaldıysa da euro/dolar 1,16 ile 
son iki ayın en düşüğündeki seyrini koruyor. Avrupa ve ABD borsaları ise dün 
hafif düşüş yönlü kapanışlar sergiledi. Bu sabah Asya borsalarında Çin’de resmi 
PMI verisinin düşüş yönlü gelmesinin etkisiyle satıcılı açılış oluştu. İç piyasada 
ise risk algılamasında artışa neden olan olaylarda pozitif yöndeki gelişmeler 
mesela ABD’nin bankalarla ilgili soruşturma haberini yalanlaması, Kuzey 
Irak’taki yönetim değişikliği iç piyasalara pozitif yansıdı ve haftanın ilk gününde 
BIST-100 endeksi %0,5 yükselişle 108.467’den kapandı. Dolar/TL 3,77’nin biraz 
üzerinde kalırken, bu sabah yatay açılış izleniyor. Bugün borsada dün akşam 
kapanışa doğru izlenen kar realizasyonunun devamıyla açılış oluşabileceğini 
tahmin ediyoruz. Güniçi desteğin 107.800’de olduğunu tahmin ediyoruz. Bu-
gün Euro Bölgesi enflasyon, işsizlik ve büyüme verileri ile iç piyasada eylül dış 
ticaret verileri izlenecek.    
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31-Eki Euro B., enflasyon, Eki 
 Euro B., işsizlik, Eyl 
 Euro B., büyüme, 3Ç 
 TÜİK, dış ticaret, Eyl 
 Hazine borçlanma stratejisi, 2018 
   
1-Kas Fed toplantısı 
 İTO enflasyon, Eki 
 TİM, ihracat, Eki 
 TCMB, enflasyon raporu—IV 
 PPK özeti (26 Eki topl.) 
 İtfa: 156mn TL, (80mn TL piyasaya) 
 ABD, ADP istihdam  
 
2-Kas İngiltere MB toplantısı 
 Fed başkan adayı açıklanıyor 
 Çek MB toplantısı, 25bp artış bekleniyor 
 
3-Kas S&P Türkiye’nin kredi notunu gözden geçiriyor 

Gündem 

PÜİS, benzin fiyatlarına 
gece yarısından geçerli 
olmak üzere benzin gru-
bunda 12 kuruş, motorin-
de ise 17 kuruş zam yapı-
lacağını duyurdu. EPDK 
verisine göre en yüksek 
hacimli sekiz firmanın or-
talama benzin fiyatı dün 
akşam 5,48 liraya yükseldi 
ve haziran sonundan beri 
%11 zamlanmış oldu.  
ABD’de Fed’in enflasyon 
göstergesi olarak aldığı 
kişisel tüketim harcama-
ları eylülde yıllık olarak %
1,6, çekirdek kişisel tüke-
tim harcamaları ise %1,3 
arttı. Bu veriye göre yıllık 
enflasyon öneki aya göre 
yükselirken, çekirdek yıllık 
enflasyon yatay kaldı. 
Enflasyondaki artış dayanıksız mal fiyatlarındaki %2 ve hizmetlerdeki %2,1 
artıştan kaynaklandı. Dayanıklı mal fiyatları ise %2,1 geriledi.  

Piyasa Özeti 30-Oct Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 108,467 0.54 5.4

BİST-30 132,809 0.47 5.3

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.8174 1.36 6.9

Euro/TL (TCMB Alış) 4.3848 0.00 0.0

Euro/Dolar 1.1652 0.37 -1.4

Dolar/JPY 113.18 -0.45 0.6

En son Önceki

Gösterge tahvil (15 Mayıs 2019) 12.65 12.91

Eurobond (5 Mar 2038) 114.99 114.07

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,276.31 1,270.76

Ham petrol ($/varil, BRENT) 60.78 60.42

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 102.63 3.994

22 Nisan 2020 5.125 101.396 4.521

18 Mayıs 2021 4.875 99.69 4.972
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Moody’s Güney Afrika’da geçen hafta açıklanan bütçe planının yüksek açık ve artan borçlanma hedefiyle büyüme beklentilerini 
olumsuz etkilediği için kredi notu açısından olumsuz olduğunu açıkladı. Hükümetin güçlü bir mali plan açıklamaması halinde borç 
sürdürülebilirliğinin risk altında olduğunu vurguladı. Güney Afrika hükümeti bütçe açığı tahminini %4,3’e, bu yılın büyüme beklenti-
sini %1,3’ten %0,7’ye düşürdü. Hedef ise %5,4’teydi.  
Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünümü raporunu yayınladı. 2017 yılına ilişkin ortalama petrol varil fiyatı 53 dolar seviyesin-
de beklenirken, 2018 yılında 56 dolara yükseleceği öngörülmekte. Petrol fiyat tahmini Nisan görünümüne göre küçük bir aşağı yön-
lü güncelleme içeriyor. Bununla birlikte Libya, Nijerya ve Venezüela’nın üretimindeki istikrarsızlıklar ile OPEC’in üretim kısma kara-
rını uzatma ihtimalleri, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. 
Japonya Merkez Bankası getiri eğrisini kontrol ve varlık alımlarına ilişkin politikasının değiştirilmemesi yönünde kararı aldı ve 
karar sekize bir oyla alındı. Banka enflasyon beklentisini 2017 için %1,1’den %0,8’e, 2018 için %1,5’ten %1,4’e düşürdü. Büyüme 
tahminini ise 2017 için %1,8’den %1,9’a yükseltti, 2018 için %1,4’te bıraktı.  

Bankacılık sektörü - BDDK verilerine göre bankacılık 
sektörü ocak-eylül dönemi net karı geçen yılın aynı 
dönemine göre %28,6 artışla 37,2 milyar lira oldu. 
Sektörün kredileri eylül sonunda 1,99 trilyon lira, 
aktif toplamı 3,1 trilyon lira oldu.   

Fibabanka (FBBNK) - piyasa koşulları ile yapmayı 
planladığı eurobond ihracını erteledi. Fibabanka 5 yıl 
vadeli dolar cinsi eurobond ihracı için geçen hafta 
yatırımcı toplantıları düzenlemişti. Banka yurtdışında 
300 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı için 
Citigroup, Standard Chartered, ICBC Standard Bank 
ve Arab Banking Corporation'ı yetkilendirmişti. 

Finans sektörü - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 
(TSPB) Başkanı İlhami Koç, tasarruf açığı bulunan 
Türkiye'de, finansman yaratılması konusunda ser-
maye piyasalarından yeterince yararlanılmadığını 
belirterek; kamunun elindeki değerlerin sermaye 
piyasaları için bir itici güç olarak kullanılabileceğini 
söyledi. Altyapı yatırımlarının sermaye piyasaları ile 
fonlanması seçeneğinin de devreye alınması gerekti-
ğini belirten Koç, özel sektörün döviz borçlarına geti-
rilmesi planlanan hedge zorunluluğunun ise türev 
ürünlere talebi artırabileceğini söyledi. (Reuters) 

Otomotiv sektörü - Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, ana üretici-
lerin hepsinin tam kapasite ile çalıştığını, en büyük 
otomotiv üreticilerinden biri yer sıkışıklığından bazı 
işlerini yan sanayicilere vermeye çalıştığını belirtti. 
Üreticiler ise fabrika yatırımı için yeni modeller ga-
rantilemeyi bekliyor.  Ana sanayinde mevcut yatırım-
ları büyütmek için yatırıma ihtiyaç olduğunu belirten 
Kanca, Türkiye’ye şehir dışına büyük fabrika kurul-
ması gerektiğini belirtti. 

Sigorta sektörü - Ortalama sigorta primini yüzde 30 
civarında aşağı çeken trafik sigortasında tavan fiyat 
uygulamasının tüm sektörü doğrudan etkilediğini 
belirten Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin 
Somersan Coqui, Türkiye'de sigorta bilinci ve risklere 
verilen önemin, ürün sahipliğinin henüz çok yüksek 
olmadığını belirtti. Uluslararası sigorta sektörü veri-
sine göre, Türkiye’de kişi başı sigorta priminin sade-
ce 153 dolar, dünya ortalamasının ise 662 dolar ol-
duğunu ifade eden Somersan Coqui, Avrupa’da si-

Şirket ve Sektör Haberleri 
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gorta sektörü prim üretimi milli gelirin yüzde 6,7’sine denk gelirken bu rakamın Türkiye’de yüzde 1,6 olduğunu söyledi. Somersan 
Coqui, Türkiye’de sigortalılık oranının düşük olmasına rağmen sigortalanabilir potansiyelin yüksek olduğunu ve bu durumun ulusla-
rarası yatırımcıların iştahını kabarttığını sözlerine ekledi.   

Aselsan (ASELS) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile "TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki" sözleşmesi kapsamında top-
lam bedeli 58,9 milyon ABD Doları olan bir ek sözleşme imzaladı. Söz konusu teslimatlar 219 ve 2020 yıllarında yapılacak.  

BİST Endeksler 30-Oct Günlük (%) Aylık (%) YBB* (%) Son bir yıl (%)

BİST-100 108,467 0.54 5.4 38.81 38.47

BİST-100 (sent) 2.84 -0.81 -1.4 28.43 11.63

BİST Mal i 129,465 0.56 2.7 24.97 22.38

BİST Sınai 123,762 0.78 6.6 48.07 54.20

BİST Hizmetler 73,984 0.17 7.8 49.08 45.27

*Yılbaşından Beri

BİST -100 Özet 30-Oct 27-Oct

İşlem Hacmi (mn TL) 4,885.3 5,382.9

Piyasa Değeri (mlyr $) 179.4 180.6

Halka açık (mlyr $) 61.2 61.7

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Banvit 28.20 18.0

Bagfaş 10.61 6.5

Teknosa İç ve Dış Ticaret 5.92 5.7

İpek Doğal Enerji 6.39 4.9

Kiler GMYO 5.03 3.3

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Çemtaş 4.36 -2.5

Tekfen Holding 12.69 -2.1

Galatasaray Sportif 8.20 -1.4

Koza Altın 33.14 -1.4

Soda Sanayii 5.24 -1.3

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Türk Hava Yolları 10.21 872.0

Garanti Bankası 10.11 341.1

Kardemir (D) 2.46 307.6

Aselsan 32.62 283.2

Petkim 6.60 207.8
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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. 


