
Günlük Bülten

ABD hisse senedi piyasaları haftanın son gününde değer kaybetti. Fed’in para politikası

ayarlamalarında yakından takip ettiği PCE deflatörü Kasım ayında beklentilerle uyumlu olarak

yıllık bazda %1,6’dan %1,8’e yükseldi. Kişisel gelirler aynı dönemde %0,3 (beklenti: %0,4)

artarken kişisel harcamalar %0,6 (beklenti: %0,5) arttı. Öte yandan ABD’de yeni konut satışları

beklentilerin aksine %17,5 artarak son 10 yılın en yüksek seviyesi olan 733 bin adete yükseldi

(beklenti: %-4,4). Ayrıca Kasım ayı öncü verilerine göre dayanıklı mal siparişleri %1,3 arttı

(beklenti: %2). Ulaştırma hariç dayanıklı mal siparişleri ise %0,1 azaldı (beklenti: %+0,5).

Bugün ABD piyasaları Noel tatili nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa hisse senedi piyasaları da Cuma gününü değer kayıplarıyla tamamladı. Nihai

verilere göre İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde %1,7 büyüdü

(beklenti: %1,5). Bugün Avrupa piyasaları da Noel tatili nedeniyle kapalı olacak.

Asya hisse senedi piyasaları ise yeni haftaya karışık seyirle başladı. Japonya Nikkei

endeksi günü %0,2 değer kazancıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,5 satıcılı

seyrediyor.

Gün sonunda satış baskısı altında kalarak kazançlarını geri veren BIST 100 endeksi,

günü %0,2 değer kaybıyla 111.100 puan seviyesinden sonlandırdı. Kasım ayında konut

satışları %7,5 azalış gösterdi. Bu gelişmede ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı

ayına göre %24 gerilemesi belirleyici oldu. Buna karşılık yabancılara yapılan konut satışlarının

%21,4 artması dikkat çekti.

Katalonya'da bölgesel seçimlerde bağımsızlık yanlısı partilerin çoğunluğu elde etmesi

euro üzerinde baskı yarattı. EUR/USD paritesi Cuma gününü hafif azalışla 1,1862

düzeyinden tamamladı. Bugün ABD ve Euro Bölgesi’nde piyasalar Noel tatil nedeniyle

kapalı olduğu için paritede önemli bir hareket beklenmiyor. Paritede aşağıda 1,1790,

yukarıda 1,1905 önemli olabilir.

GOÜ’ye yönelik olumlu havayla birlikte hafta boyunca düşüş eğiliminde olan USD/TL

kuru, haftayı 3,81’in altında kapatmayı başardı. Bu sabah 3,81’in hemen üzerinde işlem

gören kurda aşağıda 3,80, yukarıda 3,8240 önemli olabilir. Sepet kur ise bu sabah 4,1660

seviyesinde seyrediyor.

TL cinsi tahvil faizleri haftanın son gününde düşüş gösterdi. 2 yıllık tahvil faizi günü 3

bp azalışla %13,43’ten, 10 yıllık tahvil faizi de 7 bp azalışla %12,01’den bitirdi. Ayrıca 10

yıllık tahvil faizi teknik hareketin yanı sıra yabancı girişlerinin etkisiyle haftalık bazda 45 bp

geriledi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise 2 baz puan azalarak Cuma gününü 168 baz puan

seviyesinden tamamladı.

Petrol fiyatları ABD’de aktif petrol kuyu sayısının artış göstermemesinin ardından

yükselişini sürdürdü. ABD’de aktif petrol kuyu sayısı geçtiğimiz hafta 747 adette sabit

kaldı. Brent petrol günü %0,5 artışla 64,9 $/varil düzeyinden sonlandırdı.

Altın ise risk iştahının görece düşük seyretmesine bağlı olarak günü %0,6 artışla 1.274

$/ons düzeyinden tamamladı.
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Döviz Kurları

Devlet Tahvilleri

Faizler (satış oranları)

Emtialar
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Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

BIST 100 111.100 -0,2 42,2

MSCI GÜ Borsaları 2.100 -0,1 19,9

MSCI GOÜ Borsaları 1.141 0,6 32,3

S&P 500 2.683 0,0 19,9

Euro Stoxx 600 390 -0,1 8,0

FTSE 7.593 -0,1 6,3

CAC 40 5.365 -0,4 10,3

DAX 13.073 -0,3 13,9

Bovespa 75.187 0,1 24,8

Şangay 3.279 -0,5 5,7

Nikkei 22.939 0,2 20,0

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

USD / TL 3,8093 -0,2 8,1

EUR / TL 4,5211 -0,4 22,0

Döviz Sepeti 4,1672 -0,3 15,2

EUR / USD 1,1862 -0,1 12,8

USD / Yen 113,29 0,0 -3,1

Dolar Endeksi 93,35 0,1 -8,7

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay

TRLIBOR 14,9432 15,1676 15,2310 15,2701

LIBOR 1,6858 1,8336 - 2,1022

EURIBOR -0,3290 -0,2710 -0,2170 -0,1860

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

Altın 1.274,2 0,6 11,0

Brent Petrol 65,3 0,5 14,8

ABD Ham Petrolü 58,5 0,2 8,8

GSCI Emtia End. 429,3 0,4 7,8

Kapanış

(%)

Günlük

Değişim (bp)

Yılbaşına Göre  

Değişim (bp)

Türkiye 2 Yıllık 13,40 -3 277

Türkiye 10 Yıllık 12,01 -7 62

ABD 10 Yıllık 2,48 0 4

Almanya 10 Yıllık 0,42 0 21

ABD’de kişisel tüketim harcamaları (PCE) deflatörü Kasım ayında yıllık bazda

%1,8’e yükseldi. Bugün ABD ve Avrupa dahil birçok ülkede piyasalar kapalı

olacak.

Yurtiçinde konut satışları Kasım ayında yıllık bazda %7,5 oranında azalarak 123

bin adet oldu.

Hisse Senedi Piyasaları

Saat   Yurtiçi Önceki Beklenti

  Önemli Bir Veri Yok

  Yurtdışı

  Önemli Bir Veri Yok
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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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