
Günlük Bülten

ABD hisse senedi piyasaları ABD ve K. Kore arasında artan gerilime bağlı olarak

değer kayıplarını dün de sürdürdü. Trump’ın K.Kore’nin tahriklerine karşılık vermeye

devam etmesinin ardından S&P hisse senedi piyasası opsiyon oynaklığını ölçen VİX korku

endeksi, dün yaklaşık %44,4 artışla 16 seviyesinin üzerine yükseldi. ABD’de dün açıklanan

verilere göre ise ÜFE aylık bazda %0,1 azalırken (beklenti: %+0,1) yıllık bazda %2’den

%1,9’a (beklenti: %2,2) geriledi. Öte yandan New York Fed Başkanı William Dudley,

istihdam verilerindeki toparlanma ve süregelen büyümeye bağlı olarak orta vadede

enflasyonun %2’lik hedefe doğru yükseleceğini ifade etti. Dudley, potansiyelin altında

büyüyen ekonominin ise verimlilikteki ivme kaybının bir göstergesi olduğunu savundu.

Ayrıca Dudley, dolardaki zayıflamanın artan ithalat fiyatları üzerinden enflasyonda yukarı

yönlü bir etki yaratacağı tespitinde bulundu. Bugün ise TÜFE verileri takip edilecek.

Avrupa hisse senedi piyasaları da artan jeopolitik risklere bağlı olarak günü değer

kayıplarıyla tamamladı. İngiltere’de sanayi üretimi Haziran ayında aylık bazda %0,5

(beklenti: %0,1) ve yıllık bazda %0,3 (beklenti: %-0,1) artış kaydetti. Ayrıca İngiltere’de dış

ticaret dengesi Haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde 4,6 milyar sterlin (beklenti: -

2,5 milyar sterlin) açık verdi.

Asya hisse senedi piyasalarında satıcılı seyir devam ediyor. Japonya Nikkei endeksi,

günü %0,05 değer kaybıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %1,8 satıcılı işlem görüyor.

Küresel risk iştahındaki azalışa bağlı olarak gerileyişini sürdüren BIST 100 endeksi,

günü %0,8 değer kaybıyla 107.800 puan seviyesinden sonlandırdı. TCMB’nin dün

açıkladığı haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerine göre, 4 Ağustos ile biten

haftada yabancılar hisse senedi piyasasında 36 milyon $, repo hariç DİBS piyasasında da

28 milyon $ satım yaptı. Öte yandan yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) ise

aynı dönemde 569 milyon $ azalarak 161,1 milyar $ oldu. Ayrıca TCMB’nin brüt döviz

rezervleri, 1,5 milyar $’lık artışla 89 milyar $’a, altın rezervleri ise 484 milyon $’lık artışla

19,8 milyar $ düzeyine yükseldi. Böylece TCMB’nin toplam rezervi bir önceki haftaya göre

yaklaşık 2 milyar $ artarak 108,8 milyar $ seviyesine yükseldi. Bugün yurtiçinde ödemeler

dengesi verileri açıklanacak.

Dün 1,1704 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesi, beklentileri karşılayamayan

ABD ÜFE verilerinin ardından yükselişe geçerek günü 1,1772 seviyesinden

tamamladı. Bu sabah 1,1760’lı seviyelerde işlem gören paritede aşağıda 1,1680, yukarıda

ise 1,18 takip edilecek önemli seviyeler.

ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasıyla 3,5280 seviyesine kadar

gerileyen USD/TL kuru, Trump’ın K.Kore’ye yönelik tehditlerini devam ettirmesiyle

yükselişe geçerek günü 3,5417 seviyesinden tamamladı. Bu sabah 3,5450’li seviyelerde

işlem gören USD/TL kurunda aşağıda 3,5270, yukarıda 3,55 önemli olabilir. Sepet kur son

işlemlerde 3,8570’li seviyelerde seyrediyor.

TL cinsi tahvil faizleri dün yatay bir seyir izledi. 10 yıllık tahvil faizi dün 2 bp yükselerek

%10,79 seviyesinde günü tamamlarken 2 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %11,68

seviyesinden günü sonlandırdı.

ABD’de petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalış kaydetmesinin ardından Mayıs

ayından bu yana en yüksek seviyeleri test eden Brent petrol, gelen kar satışlarıyla

düşüşe geçerek günü 51,9 $/varil seviyesinden tamamladı. Sabah itibariyle petrol

fiyatları 51,6 $/varil seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Risk iştahındaki azalışla yükselişe geçen altın, beklentileri karşılayamayan ABD

verilerinin ardından yükselmeye devam ederek günü 1.286 $/ons seviyesinden

tamamladı. Bu sabah ise altın 1.285 $/ons seviyelerinde seyrediyor.
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Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

BIST 100 107.800 -0,8 38,0

MSCI GÜ Borsaları 1.940 -1,1 10,8

MSCI GOÜ Borsaları 1.056 -1,2 22,5

S&P 500 2.438 -1,4 8,9

Euro Stoxx 600 376 -1,0 4,0

FTSE 7.390 -1,4 3,5

CAC 40 5.115 -0,6 5,2

DAX 12.014 -1,1 4,6

Bovespa 66.992 -1,0 11,2

Şangay 3.204 -1,8 3,2

Nikkei 19.730 0,0 3,2

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

USD / TL 3,5417 0,1 0,5

EUR / TL 4,1564 -0,1 12,2

Döviz Sepeti 3,8444 -0,1 6,3

EUR / USD 1,1772 0,1 11,9

USD / Yen 109,20 -0,8 -6,6

Dolar Endeksi 93,40 -0,2 -8,6

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay

TRLIBOR 13,1085 13,1490 13,2275 13,2780

LIBOR 1,3092 1,4522 - 1,7279

EURIBOR -0,3280 -0,2710 -0,2110 -0,1530

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

Altın 1.284,3 0,9 11,9

Brent Petrol 51,9 -1,5 -8,7

ABD Ham Petrolü 48,6 -2,0 -9,5

GSCI Emtia End. 381,9 -1,3 -4,1

Kapanış

(%)

Günlük

Değişim (bp)

Yılbaşına Göre  

Değişim (bp)

Türkiye 2 Yıllık 11,68 0 105

Türkiye 10 Yıllık 10,79 2 -60

ABD 10 Yıllık 2,20 -5 -25

Almanya 10 Yıllık 0,41 -1 21

ABD ve Kuzey Kore arasında artan gerilime bağlı olarak küresel

piyasalardaki satıcılı seyir devam ediyor.

Bugün ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek.

Hisse Senedi Piyasaları

Saat   Yurtiçi Önceki Beklenti

10:00    Ödemeler Dengesi (Haziran, milyar $) -5,2 -3,90

  Yurtdışı

15:30    ABD TÜFE (Temmuz, aylık, %) 0,0 0,2

15:30    ABD TÜFE (Temmuz, yıllık, %) 1,6 1,8
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UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat

gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak

kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere

dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim

şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
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