
ABD'de beklentilerin üzerinde gelmeye devam eden bilançolara temkinli yakla-

şan yatırımcılar Wall Street'in düşüş kaydetmesine neden oluyor. Olumlu kâr 

açıklamalarına rağmen küresel büyümeye yönelik endişelerle S&P 500 endeksi %

0,43 geriledi. Asya borsalarında devam eden satış baskısı nedeniyle Çin yönetiminin 

ekonomiyi destekleyeceği umutları öncülüğünde önceki iki seansta kaydettiği kaza-

nımları geri verdi. Güney Kore'nin KOSPI endeksi %2,5 geriledi ve bir buçuk yılın dip 

yılın seviyesini görmeye hazırlanıyor. Japonya'da ise Nikkei endeksi %2,3 düştü. 

Suudi Arabistan'ın diplomatik izolasyonu, İtalya'nın bütçesi ve Brexit görüşmelerine 

ilişkin endişelerden kaynaklanan negatif etmenler risk iştahını sınırladı. Euro ve 

sterlin İtalya'nın bütçe harcamaları ile duraksayan Brexit görüşmelerinin akıbetine 

dair şüphelerden dolayı değer kaybederken, belirsizlik zamanlarında güvenli liman 

olarak görülen yen de dolar karşısında yükseldi. Euro/dolar paritesi tekrar 1,1450 

seviyesinin altında. Bu arada dün İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, hükü-

metin bütçe hedeflerini Avrupa Birliği (AB) mali kurallarının ihlali olarak niteleyen 

Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüşmeye hazır olduğunu söyledi ve İtalya'nın 

eurodan ayrılma planı olmadığını tekrar ifade etti. Di Maio eurodan ayrılma planları 

olmadığını tekrarladıktan sonra İtalya'nın devlet tahvili getirileri keskin şekilde geri-

leyerek Cuma günü başlayan düşüşü sürdürdü. İtalya'nın 2 yıllık devlet tahvilinin 

getirisi bugün 43 baz puan gerileyerek %1,24 ile iki haftanın dip seviyesini gördü. 

İran'ın ham petrol ihracatına yönelik gelecek ay devreye girecek ABD yaptırımları 

öncesinde temkinlilik sürmesine rağmen, petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın enerji 

piyasalarında sorumlu bir rol oynama sözü vermesinin ardından geriledi. Brent ham 

petrolünün en yakın vadeli fiyatı 79,62 dolar seviyesinde. ABD İran'ın petrol ihraca-

tını sınırlamaya yönelik yaptırımlarını 4 Kasım'da devreye alacak. 

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilerle sohbetinde Suudi Ara-

bistan'ın Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmesiyle ilgili ola-

rak açıklamadan tatmin olmadığını ancak Riyad'daki yatırımları kaybetmek iste-

mediğini belirtti. Trump daha sonra USA Today gazetesine yaptığı açıklamada 

ölümün "ters giden bir komplo" olduğuna inandığını söyledi. Suudi Arabistan Dışiş-

leri Bakanı Adel el Jubeir gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluk bina-

sında öldürülmesi konusunda "kapsamlı soruşturma" yapılması tahhüdünde bulun-

duklarını belirtti. Jubeir Endonezya'da basın toplantısında yaptığı açıklamada Suudi 

Arabistan'ın Türkiye'ye bir ekip gönderdiğini ve gazetecinin ölümünden sorumlu 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 94.63            11.109%

22 Nisan 2020 5.125% 92.40            10.765%

18 Mayıs 2021 4.875% 86.88            10.868%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,682             -1.84% -4.89% -17.91%

BİST-30 117,628          -1.86% -4.81% -17.23%

XUSIN 119,384          -2.13% -6.99% -7.75%

XBANK 113,491          -1.92% 1.71% -33.78%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6644 0.41% -10.33% 49.50%

Euro/TL 6.4966 0.06% -12.21% 42.85%

Sepet Kur* 6.0814 0.22% -11.35% 45.86%

Euro/Dolar 1.1463 -0.43% -2.01% -4.44%

Dolar/JPY 112.80 0.23% -0.02% 0.12%

DXY 96.0130 0.02% 1.94% 4.25%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1221.53 -0.35% 1.92% -6.21%

Reuters/Jefferies CRB* 203.46 0.06% 1.44% 3.31%

Brent (Dolar/varil) 79.83 0.06% -1.69% 19.38%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.14 0.51% -1.98% 6.81%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.84% 25.80%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.12% 18.74%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.58% 7.58%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.17% 3.19%
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olan herkesin tutuklanacağını söyledi. Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başkanı Gina Haspel Kaşık-

çı'nın ölümüyle ilgili soruşturmaya destek olmak için Türkiye'ye geliyor. Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bugün saat 11.45'te Ak Par-

ti grup toplantısında konuyla ilgili konuşması bekleniyor. 

Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan iyimserlik sonrası dolar/TL 5,70’in üzerinde dalgalı bir seyir izlerken piyasalar Merkez Bankası'nın bu haftaki 

faiz kararını bekliyorlar. TCMB kararı öncesi ise bugün küresel piyasalar ve Hazine'nin düzenleyeceği iki ihale yakından izlenecek. Hazine 2 yıl 

vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracını ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracını gerçekleştirecek. Hazine'nin Ekim ayı borçlanma programı 

nispeten rahat bir borçlanma takvimi içeriyor. Ekim'de toplam 3,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 1,9 milyar TL'si piyasadan olmak üzere top-

lam 3,5 milyar TL'lik iç borçlanma programlanıyor. Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL küresel risk iş-

tahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle Cuma gününden beri değer kaybediyor. Veri akışına bakıldığında ise TÜİK 

saat 10.00'da Ekim ayı tüketici güven endeksini ve Ağustos ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak. Saat 15.30'da ise TBMM Plan ve Bütçe Komis-

yonu'nda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi sunulacak.  

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rusya ve Suudi Arabistan petrolünün, İran petrolünün alternatifi olamayacağını söyledi. Zengene, 

Suudi Arabistan ve Rusya'nın yeni bir yatırım yapmadan, mevcut kapasite ile halihazırdaki petrol üretiminden daha fazla petrol üretimi gerçekleş-

tirme ve İran'ın yerine geçme ihtimallerinin bulunmadığını vurguladı. 

Yurtdışı ÜFE Eylül ayında bir önceki aya göre %10, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %75 artış kaydetti. Yurtiçi ÜFE ise aynı dönemde %

46,2 oranında yükselmişti. İhracat fiyatlarının TL cinsinden yıllık artışı 

ise Ağustos ayı itibariyle %62,7 seviyesinde. Yurtdışında satmak üzere 

üretim yapan firmaların maliyetlerindeki artışı ürün fiyatlarına yan-

sıttıkları görülüyor. Ağustos ayı itibariyle maliyet artışı (yurtdışı ÜFE) 

ile gelir artışı (ihracat birim fiyat endeksi) arasındaki makasın sınırlı 

ölçüde de olsa gelir lehine gerçekleştiği görülüyor.         

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 

121,2 milyar lira oldu. Borç stokunun 587 milyar liralık kısmı Türk 

lirası, 534,2 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu. Bor-

cun %42,2’si sabit faizli döviz borcu iken, %33,7’si sabit faizli TL bor-

cundan oluşmakta.  

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, mülkiyet 

üzerinden alınacak vergilerle kira gelirleri toplamı gelecek yıl yakla-

şık 19 milyar 794 milyon 626 bin lira olacak. Motorlu taşıtlar vergi-

sinden (MTV) gelecek yıl 16 milyar 89 milyon lira gelir elde edilmesi 

beklenirken, bu beklenti bu yıl sonuna ilişkin tahminle kıyaslandığında 

MTV gelirlerinde %24,2’lik bir artışa tekabül ediyor. 2019 yılında kira 

gelirlerinin 2 milyar 657 milyon lira olacağı tahmin edilirken, veraset 

ve intikal vergisi gelirlerinin ise 1 milyar 47 milyon lira olacağı öngörülmekte.   
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 178 adet ürünün güvensizlik kararı gereği piyasadan toplatıldığını belirtti. Varank, en çok toplatı-

lan ürünlerin şarj cihazı, kablo, ani su ısıtıcısı, saç kurutma makinesi, elektrikli ocak gibi ürünler olduğunu ifade etti. Varank, 1.500’den fazla ürü-

nün denetim altında olduğunu ancak bu noktada en önemli denetçinin tüketiciler olacağını da sözlerine ekledi.  Bakanlığın yeni bir piyasa gözetimi 

ve denetimi modeline geçtiğini ifade eden Varank, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde, denetim ayağından 

çok gözetim ayağının etkin çalışacağı yeni bir model belirlediklerini söyledi. 

ABD'li özel sermaye fonu yöneticisi KKR'ın sahip olduğu Japon araç parça üreticisi Calsonic Kansei, Fiat Chrysler'ın parça üretim birimi Magneti 

Marelli'yi 6,2 milyar euroya satın almak için anlaştı. Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, aydınlatma, aktarma organı ve yüksek 

teknoloji elektronik parça üreten Magneti Marelli'nin satın alınması sonucu yıllık geliri 15,2 milyar euro olan küresel bir otomobil parça üreticisi 

ortaya çıkacak. 2016 yılında KKR Calsonic'i Nissan'dan satın almış ve satışlarının büyük bölümünü Nissan'a yapan şirketi küresel ölçekte büyütece-

ğini açıklamıştı. 

TürkTraktör yılın ilk 9 ayında 10 bin adetlik ihracat rakamına ulaştı. Geçen yıl 48 bin 302 traktör ve 38 bin 620 motor ürettiklerine dikkat çeken 

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, “Ekonomideki genel durumdan dolayı bu yıl traktör pazarında da bir daralma olmasına rağmen biz 10 

binin üzerinde ihracatımız, 25 binden fazla satışımızla ilk üç çeyreği kapattık. İhracatımız, Eylül sonu itibarıyla hedeflerimizin üzerinde gerçekleşti. 

Ayrıca, TürkTraktör, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta %11 büyüme gösterdi." dedi.  

Güney Amerika’dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %70 artarak 165 bine ulaştı. Arjantin, Brezilya, Şili ve Kolombiya gibi 

ülkelerden gelen turist sayılarındaki ciddi artışa dikkat çeken Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2019´da bu bölgeden çift 

haneli artışlar öngörüldüğünü belirtti.  

İstanbul Yeni Havalimanı Türk Hava Yolları’nın internet sitesindeki uçuş noktalarına eklendi. Yeni havalimanı, sistemde "ISL" koduyla yer alır-

ken, ilk ticari uçuş için de 1 Kasım'daki seferler seçilebiliyor. İlk sefer 11:10’da İstanbul Yeni Havalimanından Ankara Esenboğa Havalimanına yapı-

lacak. 

Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tecdelioglu, bağlantı elemanlarında, Türkiye’nin Avrupa’da ilk üçe girdiğini vurguladı. 

Tecdelioğlu, Avrupa'da üretilen beyaz eşyada kullanılan bağlantı elemanlarının %90'ının, otomotivde kullanılanların ise yaklaşık %10'unun Türkiye 

üretimi olduğu ifade ederken; Avrupa’da en önemli rakiplerin Almanya ve İtalya, küresel düzeyde en büyük rakibin ise Uzakdoğu ülkeleri olduğu-

nu belirtti. Türkiye’nin bağlantı elemanlarında Avrupa’da ilk üçe girdiğini, üretimde kullanılan yerli hammadde oranının %10`dan %90`a yükseldiği-

nin altını çizdi. 

Yabancı rüzgâr santrali yatırımcısı YEKA ile ilgileniyor. ENERCON GmbH Genel Müdürü Hans-Dieter Kettwig, Türkiye’de rüzgâr sektörüne yaptık-

ları ve yapacakları yatırımlar ile karşılıklı güvenin sağlandığını ve YEKA RES-2 ihalesi ile ilgilendiklerini belirtti. Kettwig: “ENERCON olarak Türki-

ye’nin rüzgâr sektörüne yaptığımız ve devam eden yatırımlarımızla karşılıklı güven sağladık. Bu bağlamda şartname taslağı yeni açıklanan YEKA 

RES-2 ihalesiyle ilgileniyoruz. Önümüzdeki dönemde şartname kriterlerine yönelik detayların açıklanmasını bekliyoruz ve ihaleye girmeyi düşünü-

yoruz.” diyerek Türkiye’de yatırım yapmaya istekli olduğunu belirtti. 

İstanbul’un yeni havalimanı tamamlandığında yaklaşık 50.000 kişilik bir yerleşim yeri kadar enerji tüketecek. 29 Ekim’de tören ile hizmete gire-

cek havalimanının yıllık 250 MW’lık bir enerji tüketeceği öngörülüyor. Havalimanın Enerji Yönetim Sistemi (SCADA) altyapısı, orta gerilim pano 

tedariki, pist aydınlatma kontrol odası alçak gerilim sistemi ve yangın algılama sistemlerinin kurulumunu ise Siemens Türkiye yürütüyor. Havalima-

nının tüm enerjisinin kesintisiz ve yüksek verimli dağıtımı, Siemens Türkiye’nin Gebze’deki fabrikasında yerli olarak ürettiği orta gerilim panolarıyla 

gerçekleşecek. 

 

 

 



Piyasalarda Bugün | 23 Ekim 2018 4 

Türkiye’nin maden röntgeni çekiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin maden varlığını tespit etmeye yönelik çalışma-

larda planlanan takvimin önünde olduklarını bildirdi. Fatih Dönmez, Türkiye’nin maden varlığını havadan jeofizik gözlem yöntemiyle tespit etmeyi 

amaçlayan Havadan Jeofizik Araştırmaları Projesi’nde, ilk 100 gün içinde 570 bin km2’lik alanın tarandığını bildirdi. 

Alman Heliatek, Türkiye’de güneş filmi fabrikası kuracak. Güneş enerjisinde yeni teknoloji geliştiren Alman Heliatek, Türkiye’de güneş filmi 

yatırımı düşünüyor. İki yeni element keşfeden şirket, Türkiye’yi bölge ülkeleri için ihracat üssü yapacak. Heliatek’in evlerde ve bina yüzeylerinde 

uygulanarak güneş enerjisi üretimini kolaylaştıran ürününün Türkiye temsilcisi I-SUN Enerji’nin Genel Müdürü Kutay Mutdoğan, Alman firmanın 

Türkiye’de ilk etapta yıllık üretim kapasitesi 1 milyon metrekare olacak şekilde 100 milyon Euroluk yatırımla bir fabrika kurmak üzerinde çalıştığını 

söyledi. 

Suudi Arabistan’ın petrol ambargosu niyeti yok. Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, "Kaşıkçı olayının 

aklıselimle çözüleceğine inanıyoruz. Petrolü yıllardır ekonomik bir araç olarak kullandık ve siyasetten uzak tuttuk. 1973'te yaşandığı gibi bir petrol 

ambargosu uygulama niyetimiz bulunmuyor" dedi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler arasındaki iş birliğini devam ettir-

mek istediklerini belirten Falih, "Aramızdaki anlaşmayı ucu açık bir şekilde uzatmak istiyoruz. Bu anlaşmanın 2020 veya 2021 gibi bir sınırı olmaya-

cak. Yeni anlaşmayı 7 Aralık'ta Viyana'da yapılacak toplantıda imzalamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. İran, Libya, Nijerya, Meksika ve 

Venezuela gibi ülkelerin üretimiyle ilgili soru işaretlerinin de devam ettiğini anlatan Falih, "Söz konusu ülkelerin üretimleri sert bir şekilde düşebi-

lir. Öte yandan, ABD'nin kaya petrolü üretiminde neler olacağını da tahmin etmek güç. Çok sayıda uzman, ABD'nin yeterli boru hattı kapasitesinin 

bulunmadığını ve bu nedenle üretimini düşürmek zorunda kalacağını belirtiyor. Bu yüzden her duruma hazırlıklı olmamız gerekiyor.” dedi. 
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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. 


