
ABD'li şirketlerin bilanço görünümü, İtalya'nın kamu maliyesi, ABD'nin Çin ile ya-

şadığı ticaret gerilimi ve muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrasın-

da Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskıların artması gibi nedenler haftanın 

ilk yarısında küresel hisse piyasaları üzerinde baskı yaratmıştı. ABD borsaları dün 

gün içinde sert geriledikten sonra kapanışa doğru gelen alımlarla seansı daha ılımlı 

kayıplarla kapattı ancak genel endeks seviyeleri hâlâ 200 günlük ortalamalarının 

altında. ABD borsalarındaki ılımlı kayıplar Asya'daki bugünkü düşüşün de daha sert 

olmasını engelledi. Asya borsaları açılıştaki kayıplarını telafi ederek artıya geçti. Ja-

ponya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi dün %2'nin üzerinde düştükten 

sonra bugün de ekside açıldı ancak seans için kayıplarını telafi ederek %0,6 artıya 

geçti. Japonya'nın Nikkei endeksi %0,5, Shanghai bileşik endeksi ise %1,5 artıda. 

Brexit görüşmelerinde sona yaklaşılırken İngiltere’de Başbakan May’in yönetimin-

deki kabine yeni bir krizle boğuşuyor. Salı günkü kabine toplantısında yedi bakan, 

May’in İngiltere’yi AB gümrük tarife rejiminde uzun bir süre tutmasını içeren plana 

muhalefet etti. Plana muhalefet edenler arasında Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da 

var. May’in planı bugün İngiliz Parlamentosu’ndaki oturumda görüşülecek. Oturum 

öncesi sterlin/dolar 1,30’un altında kalan seviyesiyle baskı altında kalmayı sürdürü-

yor. Öte yandan ham petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın üretimi artıracağı sinyalle-

riyle iki ayın dip seviyelerine yakın seyrediyor. ABD'nin 5 Kasım'da başlayacak İran 

yaptırımları nedeniyle arz tarafında aksamalar görülmesi bekleniyor. Suudi Arabis-

tan'ın "müşterilerin memnuniyetini sağlamak adına ortaya çıkacak her türlü talebi 

karşılamak" için adım atacağını dün ifade etmesi, küresel riskten kaçışın da etkisiyle 

petrol fiyatlarında dün sert kaybına yol açtı. Dün %4,3 düşüşle kapanan Brent pet-

rolünün en yakın vadeli varil fiyatı bu sabah 76,75 dolarda bulunuyor. Altın fiyatları 

ise dün küresel siyasi ve ekonomik belirsizliklerle üç ayın zirvesini gördükten sonra 

yukarı yönünü bugün de koruyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 17 Tem-

muz'dan bu yana en yüksek seviye olan 1240 doları gördükten sonra bugün 1232 

dolar seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,1563, dolar endeksi 

(DXY) ise 96'nın hemen altında.  

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile İtalya arasındaki bütçe krizinde son noktaya 

gelindi. İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının GSYH’ye oranının yaklaşık %1,6 seviye-

sinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, bütçede fazladan açık vererek bu ora-

nın %0,8 artacağını kararlaştırmıştı. AB Komisyonu beklendiği şekilde, İtalyan hükü-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 94.63            11.125%

22 Nisan 2020 5.125% 92.40            10.775%

18 Mayıs 2021 4.875% 86.63            11.000%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,469             -1.28% -5.86% -18.96%

BİST-30 116,210          -1.21% -5.66% -18.23%

XUSIN 118,237          -0.96% -7.91% -8.64%

XBANK 111,456          -1.79% 1.42% -34.96%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7270 1.11% -7.86% 51.15%

Euro/TL 6.5685 1.11% -10.10% 44.43%

Sepet Kur* 6.1607 1.37% -8.98% 47.86%

Euro/Dolar 1.1469 0.05% -2.41% -4.39%

Dolar/JPY 112.43 -0.33% 0.01% -0.21%

DXY 95.9610 0.00% 1.94% 4.17%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1230.17 0.71% 2.44% -5.55%

Reuters/Jefferies CRB* 203.46 -1.15% 0.09% 2.12%

Brent (Dolar/varil) 76.44 -4.25% -6.63% 14.31%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.21 0.22% 1.16% 9.01%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 26.05% 25.84%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.65% 19.12%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.64% 7.58%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.16% 3.20%
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metinin 2019 bütçesini reddetti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, söz konusu haberin öncesinde hükümetin 2019 bütçe planına ilişkin bir "B pla-

nı"nın olmadığını ifade etmişti. İtalya’nın yeni bir taslak için 3 haftalık süresi olacak. Karar sonrasında euro/dolar 1,1464’ten işlem görüyor. Yarın 

açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararında bir sürpriz beklenmezken, hem toplantı sırasında hem de karar sonrası Başkan Mario 

Draghi’nin basın toplantısında İtalya bütçe krizi yoğun olarak irdelenecektir. İtalyan başkanın açıklamaları parite üzerinde etki yapabilir. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 11-12 Kasım’da Paris Barış Konferansı sırasında bir araya 

gelmesi bekleniyor. Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere ilk kez telefonda konuşan iki lider Rahip Brunson ’un tahliye edilmesinin ardından ilk 

kez bir araya gelmiş olacak. İki liderin Paris’te yapacağı baş başa görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini, İdlib 

ve Münbiç’te anlaşmaya varılan yol haritasında gelinen son durumu, terörle mücadele kapsamında FETÖ elebaşının iadesini, PYD/YPG’ye verilen 

silahların yanı sıra tutuklu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın durumunu ele alması bekleniyor. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2019 yılı bütçesine ilişkin sunumun yaptı. Sunum sırasında yaptı-

ğı konuşmada "Gelir politikalarımızı 2019'da gerekli mali alanın temini suretiyle makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi doğrultu-

sunda yürüteceğiz" sözlerine yer verdi. Albayrak, sunumunun detaylarında “İmar barışından 6 milyar lira, bedelli askerlikten ise 9 milyar liralık ge-

lir elde edildi, cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerimizi minimize eden sürdürülebilir büyüme patikası izlenecek, 2019 bütçesinde 

yatırım ödenekleri dahil tarıma ayırdığımız kaynak 26,5 milyar TL, reel kesim destekleri için bütçeden 32,8 milyar TL kaynak ayırıyoruz, yurtiçi ta-

sarrufları teşvik etmeyi sürdürüyoruz; 2019'da BES kapsamında bütçedeki devlet katkısı 4,1 milyar TL olacak” açıklamalarında bulundu. 

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, tahsil edilen gümrük vergisi gelirlerinde gelecek 3 yılda 

yaklaşık 73 milyar liralık tahsilat yapılması bekleniyor. Gümrük vergilerinden tahsil edilen tutar, yapılan beklenti tahminlerine göre gelecek yıl 

2018'e göre %21 artarak 21,2 milyar liraya ulaşacak. Söz konusu gelirlerin 2020'de 24,5 milyar liraya, 2021'de 27,3 milyar liraya ulaşması bekleni-

yor. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Alternatifbank, BankPozitif, ICBC Turkey Bank, Burgan Bank ve Turkland Bank'ın kredi notlarını teyit etti. 

Fitch tarafından dün akşam yayımlanan değerlendirmede bankaların kredi notu görünümünün, Turkland Bank hariç "negatif", Turkland Bank'ın 

görünümünün ise "durağan" olduğu belirtildi. 

Tüketici güven endeksi, Ekim ayında geçen aya göre %3,4, ge-

çen yılın aynı dönemine göre ise %15 geriledi. Buna göre Ey-

lül’de 59,3 olan endeks değeri, Ekim ayında 57,3 olarak gerçek-

leşti. Endeksin 18 adet alt sorusundan 12’sinde Ocak 2017’de 

başlayan yeni serinin tarihi dip seviyesi görülmüş oldu. Geçen 

yıla göre en sert gerileme “mevcut dönemin dayanıklı tüketim 

malı satın almak için uygunluğu” sorusuna verilen cevapta görül-

dü.  
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İnşaat maliyetleri endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre %33,4 oranında artış kaydetti. Maliyet alt kalemlerinden döviz 

kuruna duyarlı olan malzeme fiyatları geçen yıla göre %41,1 oranında 

artış kaydederken, işçilik maliyetlerindeki artış %16,9 seviyesinde ger-

çekleşti. Ağustos ayı yeni konut fiyatlarındaki artış oranı %10 seviyesin-

de açıklanmıştı. Maliyet artışıyla konut fiyat artışı arasındaki makas ge-

nişlemeye devam etmekte. Bu durum inşaat sektöründe faaliyet göste-

ren firmaların kârlılıklarındaki erozyonun artarak devam ettiğine işaret 

ediyor. 

Türk Hava Yolları (THYAO) - Do&Co Aktiengesellschaft (Do&Co) ile ortak kuruluşları olan THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden, mevcut 

işbirliğinin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını 

açıkladı. Türk Hava Yolları ile Do&Co, İstanbul Yeni Havalimanı da dahil olmak üzere, ikram hizmeti için yeniden anlaşmıştı. 

Yıldız Holding Godiva’nın Japonya birimini satıyor. Morgan Stanley’nin yönettiği satış işleminde ilk tur gelecek ay başlarında tamamlanmış ola-

cak. Godiva Japonya geçen yıl 353,6 milyon dolar gelir elde etmişti.  

Jacobs Ofçay’ı satın aldı. Rekabet Kurulu’nun yaptığı açıklamada Ofçay hisselerinin tamamının devralınmasına ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda 

ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının Kasap Ailesi’ne devredilmesine izin verildiği kaydedildi.  

Kurda son dönemde yaşanan gerileme süreci ile antrepolarda da canlanma başladı. İthalatçılar, kur düşüş beklentisi ile antrepolarda beklettiği 

malların çekimini hızlandırdı. İhracat taşımalarında da büyük krize neden olan ithalattaki durgunluğun, her hafta biraz daha dengelenebileceği, 

ancak gerçek anlamda toparlanmanın biraz daha süre alacağı öngörülüyor. Hursan Antrepo Genel Müdürü Bayram Durademir, antrepolarda gözle 

görülür bir canlanma olduğunu belirterek “Bir süredir kurdaki hızlı yükseliş nedeniyle ithalatçının hem girdi hem de stok maliyeti artmıştı. Bazı 

firmalar kur düşer diye, bazı firmalar ise getirdiği malı iç pazarda satamadığı için antrepoda bekletiyordu. Kurda yaşanan gerileme sonrası ithalat-

çıların çoğu mallarını antrepodan çekmeye hız verdi” diye konuştu. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Eylül ayı Avrupa Oto-

mobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı. Avrupa otomobil pazarı, 2018'in Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüye-

rek 12 milyon 304 bin 711'e ulaştı. Bu dönemde otomobil pazarında geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar %31,5 ile 

Romanya, %27 ile Litvanya ve %26,5 ile Macaristan oldu. Türkiye, Eylül ayı sonunda %23,95 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. 

oldu.  

Alman otomobil şirketi BMW’nin, 2010 ile 2017 yılları arasında üretilen 4 ve 6 silindirli farklı modellerdeki 1 milyondan fazla ilave otomobili 

"egzoz sisteminde yangın çıkarabilecek bir riskten" dolayı geri çağırdığı belirtildi. BMW bu yılın ağustos ayında Güney Kore’de egzoz gazının 

devir daimini sağlayan modüldeki teknik bir hatanın 30 araçta yangına yol açmasından dolayı özür dilemiş, Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde 480 

bin aracını geri çağırmıştı. Son geri çağırma ile birlikte dünya çapında toplam geri çağrılan otomobil sayısı 1,6 milyon otomobile çıkacak. 

Doğuş İnşaat tarafından tamamlanan 16 istasyonlu Üsküdar-Çekmeköy metrosunun milli ekonomiye yıllık ortalama katkısının 800 milyon eu-

royu bulacağı belirtildi. Doğuş İnşaat tarafından yapılan açıklamada Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun İstanbul Anadolu Yakası'nın en 

büyük metro projesi olduğuna dikkat çekilerek, toplu taşımadaki yolculuk süresinin kısalması ve bölge trafiğinin rahatlamasından ötürü oluşan 

zaman ve yakıt tasarrufu ile psikolojik rahatlık gibi kişisel kazançların yanı sıra, otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarının yüksek işletme mali-

yetlerinin, yol bakım-onarım giderlerinin ve kaza maliyetlerinin azalması ile metro hattının milli ekonomiye yıllık ortalama katkısının yaklaşık 800 

milyon euro olarak hesaplandığı ifade edildi. 
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Sanayicilere tarife garantili elektrik yok. Elektriğini piyasadan pazarlık usulüyle tedarik etme mecburiyetindeki abone sayısı arttırıldı. Elektriğini 

fiyat tarifesine bağlı olmaksızın, piyasadan pazarlık yoluyla almak zorunda olan abone sayısı 388’den yaklaşık 900’e yükseltildi. Böylece son kaynak 

tüketicisi abonelerin toplam elektrik tüketimindeki payı %17’den %27’ye yükseldi. Yapılan son düzenlemeyle, elektriğini EPDK tarafından belirlen-

miş tüketici tarifelerinden değil, piyasadan pazarlık yoluyla almak zorunda olan aboneler için belirlenen yıllık elektrik tüketim miktarı sınırı 10 

milyon kWh seviyesine çekildi. Ayrıca, karar ile kâr marjı katsayı da görevli tedarik şirketi tüm maliyetleri dâhil şekilde %12,80’de %9,38’e indirildi. 

Rusya’nın günlük petrol üretimi 150 bin varil arttı. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın Rusya’nın petrol üretimine ilişkin yaptığı değerlendir-

mede, Rusya’nın günlük petrol üretiminin Ekim 2016’ya kıyasla 150 bin varil düzeyinde arttığını belirtti.  

Bloomberght haberine göre Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco 50 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalamayı planlıyor. 

Riyad’da düzenlenen “Geleceğe Yatırım Girişimi” forumunda 15 anlaşmaya imza atması beklenen Saudi Aramco’nun anlaşmaları Total, Hyundai, 

Trafigura, Norinco, Schlumberger, Halliburton ve Baker Hughes ile yapması bekleniyor. 

Turkcell, Huawei ile Türkiye'de akıllı şehirlerin altyapılarının geliştirilmesi amacıyla yeni bir protokole imza attı. Çin'de düzenlenen protokol 

töreninde konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Turkcell olarak her alanda, ülkemize en yeni ve en gelişmiş teknolojileri kazan-

dırmak için uluslararası iş birliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Bu işbirliklerinin yapılması ülkemizin yeni nesil iletişim teknolojilerine sahip 

olması ve özellikle 5G'de öncü rol üstlenmesi adına son derece önemli" dedi. 

Alman elektronik devi Siemens Suudi enerji anlaşmasını askıya alıyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı`nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu`nda 

öldürülmesinin ardından Siemens 20 milyar dolarlık Suudi enerji anlaşmasını askıya alacağını açıkladı. Siemens'in Suudi Krallığı ve "Vizyon 2030"un 

güvenilir ve kararlı bir ortağı olduğunu belirterek, "Şu anda yapılması gereken, gerçeğin bulunması ve adaletin tecelli etmesi" ifadesini kullanan 

Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser, 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenen ve 'Çöldeki Davos' olarak nitelendirilen Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) 

konferansına da katılmadı. 

İngiliz yayın kurumu BBC, ağırlıklı olarak elektrikli küçük ev aletleri üreticisi olarak tanınan Dyson’ın, Singapur’da kuracağı bir tesis ile elektrikli 

otomobil üretimine başlayacağını, ilk aracın ise 2021 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu. Dyson’ın, elektrikli otomobil üretimi 

için Singapur’u seçmesinin İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) ile bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. Dyson, daha önce 

yaptığı açıklamada, elektrikli otomobillerin araştırma geliştirme çalışmalarının 200 milyon sterlinlik yatırımla İngiltere’de yapılacağını, bunun hari-

cinde projenin gerçekleştirilmesi için de yaklaşık 2 milyar sterlin harcama yapılmasının planlandığını duyurmuştu. 
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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. 


