
Günlük Bülten

ABD hisse senedi piyasaları dün rekor tazeledi. FOMC toplantı tutanaklarından

FOMC üyelerinin enflasyondan endişeli oldukları anlaşılırken FOMC üyelerin büyük

kısmı Aralık ayında faiz artırımı için olumlu görüş bildirdi. Ayrıca bilanço küçültme

sürecinin Ekim ayı itibariyle başlayacağı teyit edildi. Ancak FOMC tutanaklarının

ardından Fed’in faiz artırım ihtimalinde bir değişiklik olmadı. Mevcut durumda piyasa

Aralık ayında olası bir faiz artırımını %77 olarak fiyatlıyor. Bu bağlamda bugün

açıklanacak ÜFE ve yarın açıklanacak olan TÜFE piyasanın radarında olacak.

Avrupa hisse senedi piyasaları ise günü karışık bir seyirle sonlandırdı. Bugün Euro

Bölgesi’nde sanayi üretimi verisi ve ECB Başkanı Draghi’nin konuşması takip edilecek.

Asya hisse senedi piyasalarında karışık seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi günü

%0,4 değer kazancıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,3 satıcılı seyrediyor.

Vize krizinin şok etkisinin hafiflemesiyle yükselişini dün de sürdüren BIST 100

endeksi, günü %0,4 değer kazancıyla 103.816 puan seviyesinden sonlandırdı. ABD

Büyükelçisi J. Bass’ın Türkiye ile ABD’nin vize sorununu çözmek için diyalog içerisinde

olduklarına yönelik açıklamaları endeksteki yükselişi destekledi. Öte yandan dün TCMB

ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari denge Ağustos ayında beklentilerin altında

1,2 milyar $ açık verdi (beklenti: -1,4 milyar $; 2016 Ağustos: -1,4 milyar $). 12 aylık

birikimli cari açık ise 37 milyar $’a geriledi (2017 Temmuz: -37,1 milyar $). Ayrıca Ocak-

Ağustos döneminde cari açık 27,2 milyar $ oldu (2016 Ocak-Ağustos: -22,9 milyar $).

Hizmetler dengesindeki iyileşme (3,5 milyar $) cari açığın bir önceki yılın aynı ayına göre

azalmasında etkili oldu. Öte yandan mal dengesi açığı, ithalattaki %19,2’lik artışa bağlı

olarak Ağustos ayında 4,3 milyar $ düzeyine yükseldi (2016 Ağustos: -3,6 milyar $).

Özellikle altın ithalatının güçlü seyretmesi ve petrol fiyatlarındaki artış mal dengesindeki

bozulmada önemli rol oynadı. Gelir dengesi açığında ise geçen yılın aynı ayına göre 0,2

milyar $’lık kısmi bir iyileşme gözlendi. Diğer taraftan Ağustos ayında kayıtlı sermaye

girişi 3 milyar $ düzeyinde gerçekleşti (2016 Ağustos: 4,3 milyar $). Portföy yatırımları

(2,2 milyar $) kanalıyla gerçekleşen sermaye girişleri cari açığın finansmanında önemli

rol oynadı. Doğrudan yatırımlarda ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ivme kaybı

gözlense de 0,7 milyar $’lık (2016 Ağustos: 1,2 milyar $) girişle cari açığın finansmanına

yardımcı olmaya devam etti.

Dün açıklanan 20 Eylül tarihine ait FOMC toplantı tutanakları, ABD dolarının değer

kaybetmesine neden oldu. EUR/USD günü %0,4 artışla 1,1859 seviyesinden kapadı.

Bu sabah 1,1875’li seviyelere yükselen paritede aşağıda 1,1790, yukarıda ise 1,1940

takip edilecek önemli seviyeler.

USD/TL kuru, ABD büyükelçisi Bass’ın açıklamalarının etkisiyle bir önceki güne

göre %1,7 düşerek 3,6484 seviyesine geriledi. USD/TL kurunda aşağıda 3,60,

yukarıda 3,6750 önemli olabilir. Sepet kur son işlemlerde 3,98 seviyesinde seyrediyor.

TL cinsi tahvil faizleri kurdaki gevşemeyle uyumlu olarak geri çekildi. 10 yıllık tahvil

faizi 6 bp azalışla %11,33, 2 yıllık tahvil faizi 1 bp artışla %12,25’ten günü sonlandırdı.

Brent petrol, OPEC raporunun ardından günü %0,6 yükselişle 56,9 $/varil

düzeyinden tamamladı. OPEC tarafından yayımlanan raporda ham petrol üretiminin

Eylül ayında bir önceki aya göre günlük 88 bin varil artış ile 32,75 milyon varile

yükseldiği belirtildi. Rapora göre küresel petrol arzı ise günlük 410 bin artarak 96,5

milyon varil oldu. Ayrıca OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi yıllık

bazda 1,4 milyon varil yükselişle günlük 98,19 milyon varile ulaşacak. Öte yandan

Amerikan Petrol Enstitüsüne (API) göre, ABD'de petrol stokları 7 Ekim haftasında 3,1

milyon varil artış gösterdi.

Altın, Dolar endeksindeki gerileme eşliğinde %0,3 artarak 1.292 $/ons seviyesine

yükseldi. Altın fiyatları bu sabah 1.295 $/ons seviyesinde işlem görüyor.
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Döviz Kurları

Devlet Tahvilleri

Faizler (satış oranları)

Emtialar
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Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

BIST 100 103.816 0,4 32,9

MSCI GÜ Borsaları 2.025 0,1 15,6

MSCI GOÜ Borsaları 1.117 0,4 29,6

S&P 500 2.555 0,2 14,1

Euro Stoxx 600 390 0,0 7,9

FTSE 7.534 -0,1 5,5

CAC 40 5.362 0,0 10,3

DAX 12.971 0,2 13,0

Bovespa 76.660 -0,3 27,3

Şangay 3.377 -0,3 8,8

Nikkei 20.955 0,4 9,6

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

USD / TL 3,6484 -1,7 3,5

EUR / TL 4,3275 -1,3 16,8

Döviz Sepeti 3,9872 -1,5 10,2

EUR / USD 1,1859 0,4 12,8

USD / Yen 112,50 0,0 -3,8

Dolar Endeksi 93,02 -0,3 -9,0

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay

TRLIBOR 13,1815 13,2275 13,2696 13,3326

LIBOR 1,3567 1,5243 - 1,8068

EURIBOR -0,3290 -0,2740 -0,2210 -0,1810

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

Altın 1.291,7 0,3 12,6

Brent Petrol 56,9 0,6 0,2

ABD Ham Petrolü 51,3 0,7 -4,5

GSCI Emtia End. 399,6 0,3 0,4

Kapanış

(%)

Günlük

Değişim (bp)

Yılbaşına Göre  

Değişim (bp)

Türkiye 2 Yıllık 12,25 1 162

Türkiye 10 Yıllık 11,33 -6 -6

ABD 10 Yıllık 2,35 -1 -10

Almanya 10 Yıllık 0,46 2 26

Fed tutanaklarında enflasyona yönelik endişelerin öne çıkması doların küresel

bazda değer kaybetmesine neden oldu.

Yurtiçinde cari açık Ağustos ayında 1,2 milyar $ ile piyasa beklentilerinin

altında gerçekleşti (2016 Ağustos: -1,4 milyar $).

Hisse Senedi Piyasaları

Saat   Yurtiçi Önceki Beklenti

  Önemli Bir Veri Yok

  Yurtdışı

12:00    Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Ağustos, aylık, %) 0,1 0,6

12:00    Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Ağustos, yıllık, %) 3,2 2,6

15:30    ABD ÜFE (Eylül, aylık, %) 0,2 0,4

15:30    ABD ÜFE (Eylül, yıllık, %) 2,4 2,6

15:30    ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (bin) 260 250

17:30    ECB Başkan Draghi'nin Konuşması - -

https://www.halkbank.com.tr/images/articles/reports/2/2017/ekim/odemeler_dengesi_agustos_2017.pdf


Ekonomik Araştırmalar Bölümü

arastirma@halkbank.com.tr

Mustafa Can BASMACI  

Muharrem BAYKARA      

Cihangir DİNÇER      

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.

2

0216 503 5348

0216 503 5394

0216 503 5826

Ekonomik Araştırmalar                                                                                                        http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp

mailto:arastirma@halkbank.com.tr

