
Küresel büyümenin hızının gerileyeceğine yönelik beklentilerle riskli varlıklardan 

kaçış hareketi devam ediyor. Her yeni güne farklı bir sektörde faaliyet gösteren 

şirketin net kâr beklentisindeki düşüş haberi damga vuruyor. Asya borsaları ve ham 

petrol fiyatları küresel ekonomik büyüme hakkındaki endişelerin yaygınlaşmasıyla 

birlikte gerilerken, ABD borsaları sert düşüşle kapandı. ABD'de borsalar dün Target 

ve Kohl gibi büyük ölçekli perakende şirketlerinin açıkladıkları zayıf tahminlerin ar-

dından ekonomik büyümenin yavaşladığına dair endişeler ve petrol fiyatlarıyla be-

raber gerileyen enerji hisselerinin etkisiyle %1,7 ile %2,2 arası düşüş kaydetti. Nas-

daq son yedi ayın dibine, Dow Jones ve S&P endeksleri ise Ekim sonundan bu yana 

en düşük seviyesine indi. Yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle birlik-

te dolar da yönünü iki haftanın dip seviyelerinden yukarı çevirdi. Japonya dışındaki 

Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün %1,4 düşüşle kapanmasının ar-

dından bugün de %0,6 geriledi. Shanghai bileşik endeksi artı ve eksi arasında gidip 

gelirken, Avustralya, Güney Kore ve Japonya ana endeksleri %0,6 ile %0,9 arasında 

düştü. Dolar, küresel büyümenin ivme kaybettiği endişeleri ve ABD ile Çin arasında 

süregelen ticaret savaşı nedeniyle yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasına paralel 

olarak dün kaydettiği kazanımları korudu. Doların başlıca altı para birimi karşısında-

ki seyrini izleyen DXY endeksi dün iki haftanın dip seviyesini gördükten sonra yönü-

nü yukarı çevirerek %0,7 yükseldikten sonra bugün 96,829 ile düne kıyasla yatay 

seyrediyor. 

Petrol fiyatları dün %6 kadar geriledikten sonra ABD'de özel sektör ham petrol 

stoklarının sürpriz şekilde 1,5 milyon varil gerilemesi ve Hindistan'ın ham petrol 

ithalatının günde 6 milyon varil ile rekor kırmasıyla bugün en yakın vadeli varil 

fiyatı dünkü kapanışa göre %1,4 (Brent) ve %1,6 (ABD ham petrolü) yükseldi. Fi-

yatlarda bugün görülen yükselişe rağmen Ekim başından bu yana %30'a yakın de-

ğer yitiren petrolde aşağı yönlü hareket kırılmış değil. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 

(IEA) zorlu küresel ekonomik koşullar ve siyasi risk nedeniyle petrol piyasasında 

benzeri görülmemiş belirsizlik görüleceği uyarısı da yatırımcıların arz-talep hakkın-

daki endişelerini canlı tutuyor. 

Küresel piyasalarda dün gerçekleşen sert satış dalgası dolar/TL ve BIST-100 üze-

rinde etkili oldu. Dolar/TL güne 5,39 seviyesinin hemen altında başlıyor. Tahvil 

bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama %16,66, va-

lörde son işlemde ise %17,39 seviyesine yükseldi. İki yıllık gösterge tahvilde bileşik 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.63            8.076%

22 Nisan 2020 5.125% 95.50            8.566%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.38            9.793%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,686             -3.05% -3.16% -20.50%

BİST-30 114,858          -3.18% -2.35% -19.18%

XUSIN 108,463          -3.38% -9.15% -16.19%

XBANK 117,689          -2.22% 3.70% -31.33%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3766 1.42% -6.41% 41.90%

Euro/TL 6.1101 0.37% -6.30% 34.35%

Sepet Kur* 5.7434 1.06% -6.38% 38.01%

Euro/Dolar 1.1370 -0.71% -0.10% -5.22%

Dolar/JPY 112.75 0.19% -0.23% 0.07%

DXY 96.8360 -0.05% 0.91% 5.06%

* %50 Dolar/TL + %50 Euro/TL

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1221.16 -0.23% -0.73% -6.24%

Reuters/Jefferies CRB* 195.06 -2.63% -5.57% -3.56%

Brent (Dolar/varil) 62.53 -6.38% -18.20% -6.49%

Doğalgaz (TL/stdm3) 4.52 0.38% 1.14% 53.74%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.70% 20.31%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.39% 16.64%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.61% 7.55%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.07% 3.06%
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faiz ise dün spot kapanışta ortalama %20,71 valörde son işlemde ise %20,70 oldu. Tahvil tarafındaki zayıflıkta, küresel satış dalgasının yanında, 

enflasyonun beklentilerden hızlı gerileme olasılığının Hazine ve Ekonomi Bakanı tarafından ifade edilmesi sonrasında TCMB'nin para politikasında 

erken bir gevşemeye gitme ihtimalinin satın alınmaya başlaması etkili olmuş olabilir. Bugün yurtiçinde saat 10.00'da Ekim ayına ait konut satışları 

verisi açıklanacak. Siyasi tarafta ise yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün-

kü görüşmesi takip edilecektir. OECD "Ekonomik Görünüm" raporunu bugün kamuoyu ile paylaşacak. OECD, Eylül ayındaki değerlendirmesinde 

küresel büyüme beklentisini %3,8'ten %3,7'ye çekmişti. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmelikte deği-

şiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılan-

dırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin bazı maddeleri iptal edildi. Değişiklikle, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak 

borçluların, bu borçlarının yeniden yapılandırılması ve yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının 

tespit edilmesi uygulamasında "makul süre" sınırı getirildi. Yeni düzenle, yapılandırmanın, yapılandırma kapsamına alınacak borçların "makul bir 

süre içinde" geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesini öngörüyor. Yönetmelik değişikliğiyle, finansal yeniden yapılandırma kapsamına 

alınacak borçluların mali durumunun tespiti BDDK'nın uygun göreceği bir kuruluş yerine sadece çerçeve anlaşmalar ile belirlenecek kuruluşlar ta-

rafından yapılması hüküm altına alındı. Yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan değişikliğe göre, bir borçluyla yapılan sözleşmenin çerçeve anlaşmala-

rını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, çerçeve anlaşmalarını imzalayan 

alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunlu tutuldu.  Aynı maddede yapılan düzenleme gereğince, yurt 

dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına ilişkin esaslar çerçeve anlaşmalarıyla belirle-

necek. Bu kurum ve kuruluşlar talepleri halinde alacaklı kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya 

dahil olabilecekler. Yönetmeliğin 9. maddesinin aynı risk grubuna dahil olan borçlulara piyasa faizlerinin altında faiz uygulanmayacağı ve ilave fi-

nansman sağlanamayacağına ilişkin fıkrası ile sözleşmelere taraf olan alacaklıların borçluya ait müşteri sırrı niteliği taşıyan bilgileri birbirlerine ve 

kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında kalanlara vermelerini sınırlayan fıkrası iptal edildi. Yönetmelik değişikliğiyle borçlu kuruluş için bir 

tanım da getirildi. Buna göre borçlu şirketler finans sektörü dışındaki şirketleri kapsıyor. 

 

TÜİK yapı izin istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı alınan daire sayısı bir önceki yılın aynı dö-

nemine göre %58,6 oranında azalarak 485 bin seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılında kaydedilen yüksek oranlı düşüş, 2017 yılının üçüncü çeyreğin-

de yapı ruhsatlarına yönelik verilen teşviklerin etkisiyle oluşan yüksek bazdan kaynaklanmakta. Aynı dönemde yapı kullanım izni alan daire sayısı 

geçen yılın Ocak-Eylül performansına göre %3,8 oranında yükselerek yaklaşık 594 bin seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde ger-

çekleşen birinci el konut satışı ise 466 bin seviyesindeydi. Böylece konut piyasasına satılmak için giren 594 bin adetlik yeni konutun 466 bin adeti-

nin satıldığı, kalan 128 bin adedinin ise stoklara eklendiği değerlendirilmekte. Ancak bu değerlendirmede kentsel dönüşüm kaynaklı yeniden yapıl-

mak üzere yıkılan ve eskime nedeniyle kullanılamayacak duruma gelen ve böylece stoktan düşen konutların olmadığı göz ardı edilmemeli.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye Açık Kaynak Platformu’nu kurduklarını açıkladı. Varank, “Açık kaynak kodlu yazılımlar yo-

luyla, lisans ödemelerinden ve dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Daha da önemlisi, bu platform hem bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayacak hem 

de büyük bir yazılımcı ekosistemi inşa etmemizi sağlayacak. Yapay zekâ, büyük veri ve blok zincir alanlarında politika dokümanlarımızı Cumhurbaş-

kanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’yle yakın işbirliği halinde hazırlıyoruz. Bu dönüşümlerin ekonomiye sunacağı fırsat pencerelerini değerlendirmek üze-

re çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. 
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Tamamlayıcı sağlık sigortalarına ilgi artıyor. Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, “Bu branştaki sigortalı sayısı 2017 yılında %40'ın üzerinde artarak 

400 binden 676 bine ulaştı. Yani, oldukça kısa bir sürede sağlık sigortasına sahip toplam 2 milyon kişi içerisinde önemli bir paya sahip oldu. Sigorta 

sektörü, 30 yıldır hem klasik hem tamamlayıcı sağlık sigortaları, toplamda nüfusun yaklaşık %2-2.5'lik kesimine ulaştırdı. Tamamlayıcı sağlık sigor-

talarının daha kolay ulaşılabilir olması sayesinde bu oran önümüzdeki 5 yılda %5'lere yaklaşacaktır. Söz konusu sigorta türü, son dönemde çok 

talep gören bir ürün olduğu için sigortalı sayısı giderek artacaktır" dedi. 

Dünya’da yer alan habere göre hayvancılık sektöründe artan maliyetler, maliyeti karşılayamayan süt fiyatları ve zamanında ödenmeyen süt 

bedellerinin yanı sıra sektörde yaşanan iflas ve konkordato talepleri, üreticinin elindeki dişi hayvanları kestirip sektörden çıkmasına neden 

oluyor. Haberde döviz artışı gerekçe gösterilerek diğer girdi maliyetlerinin yanı sıra son 5 ayda yem fiyatlarında %40’a varan artış yaşandığı, çiğ 

süt fiyatlarında hem yeterli artış olmaması hem de süt bedellerinin zamanında ödenmemesinin üreticiyi üretimden çekilmeye ittiği belirtiliyor. 

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), Türkiye’de KOBİ’lerin büyük şirketlerle işbirliği yapmasına imkan tanıyan bir proje geliştirdi. ‘Aklın 

Yolu Bir’ adlı proje ile dernek odağını dikey alanlara yönelterek bu alanlarda teknolojilerin geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyor. Dernek, bu alanlar-

dan içerisinden ilk olarak akıllı şehirler ve nesnelerin interneti konularında bir etkinlik düzenledi. Organizasyona Arçelik, GESK Technologies, KArel, 

Kron ve Netaş gibi şirketlerden temsilciler katıldı. 

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı boru hattından sevk edilecek doğal gazın 2019 sonlarında Türk tüketicilere ulaşmaya başlaya-

cağını belirtti. İstanbul’daki Türk Akımı töreninden sonra gazetecilere bilgi veren Novak, “Eminim ki, bu boru hattının kalan kısmı yani kara bölü-

mü, yol haritasının öngördüğü takvim içinde hayata geçirilecek ve 2019 sonlarına doğru gaz Türk tüketicilere sunulabilecek ve Avrupa ülkelerine 

sağlanabilecek” dedi. 

Norveçli petrol şirketi Equinor, 2019'da Türkiye'de sondaj kuyusu açacak. Norveçli petrol ve doğalgaz şirketi Equinor'un keşif biriminin başında 

bulunan Tim Dodson, gelecek yıl Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada keşif sondaj kuyusu açmayı planladıklarını söyledi. Equinor'un plan-

ları arasında Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada keşif sondaj kuyuların yanı sıra Kanada, ABD, Meksika ve Brezilya'da dışında yüksek 

etkili keşif kuyuları bulunuyor. 
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2018 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. 


