
Günlük Bülten

ABD hisse senedi piyasaları haftanın ilk gününde rekor seviyelerden bir miktar

geriledi. Dün ABD’de kişisel tüketim harcamaları ve gelirler takip edildi. Kişisel gelirler

Eylül ayında aylık bazda %0,4 artışla beklentilere paralel gelirken kişisel harcamalar

%1,0 artışla güçlü bir tablo çizdi. Böylelikle kişisel harcamalar 2009 Ağustos’tan bu yana

en sert aylık artışı gösterdi. Ayrıca Fed’in politikaları için önemli gösterge oluşturan

kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE deflatörü) aylık bazda %0,4 arttı.

Endeksteki yıllık artış da %1,4’ten %1,6’ya yükselerek 3 ay aranın ardından ivme

kazandı. Dallas Fed imalat endeksi ise tahminleri aşarak 2006’dan bu yana en yüksek

seviyeye ulaştı. Vergi reformunun kademeli bir şekilde gerçekleşeceği beklentileriyle

ABD 10 yıllıkları dün kritik %2,40 seviyesinin altına geriledi. Öte yandan Trump’ın yeni

Fed başkanını Perşembe günü açıklaması bekleniyor.

Avrupa hisse senedi piyasaları ise günü karışık seyirle tamamladı. Euro

Bölgesi’nde ekonomi güven endeksi Ekim ayında 114 seviyesine yükselerek bölge

ekonomisine yönelik iyimser beklentilerin artmaya devam ettiğini gösterdi (beklenti:

113,3). Öte yandan Almanya’da TÜFE Ekim ayı öncü verilerine göre aylık bazda değişim

göstermezken (beklenti: %0,1) yıllık bazda %1,6 seviyesinde gerçekleşti (beklenti:

%1,7). Ayrıca Almanya’da perakende satışlar Eylül ayında aylık bazda %0,5 (beklenti:

%0,5) ve yıllık bazda %4,1 (beklenti: %3) artış kaydetti.

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

yatay bir seyirle tamamlarken Çin Şanghay endeksi de yatay seyrediyor. Japonya

Merkez Bankası (BoJ) beklentilerle uyumlu olarak para politikasında bir değişikliğe

gitmedi. BoJ politika faizini %-0,1 seviyesinde tutarken 10 yıllık tahvil faizi hedefini de

%0 olarak korudu. Ayrıca BoJ 2017 çekirdek enflasyon tahminini %1,1’den %0,8’e ve

2018 çekirdek enflasyon tahminini %1,5’ten %1,4’e indirdi. Japonya’da sanayi üretimi ise

Eylül ayı öncü verilerine göre aylık bazda %1,1 azalırken (beklenti: %-1,6) yıllık bazda

%2,5 (beklenti: %+2) artış kaydetti. Diğer taraftan Çin’de resmi imalat PMI verisi 52,4’ten

51,6’ya ve hizmet PMI verisi 55,4’ten 54,3’e geriledi.

Yeni haftaya %1’in üzerinde primle başlayan BIST 100 endeksi, daha sonra

kazançlarının bir kısmını geri vererek günü %0,5 değer kazancıyla 108.467 puan

seviyesinden sonlandırdı. Ekonomi güven endeksi Ekim ayında 101,4 seviyesine

gerilese de 100 eşik seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti (Eylül: 103). Diğer taraftan

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankacılık sektörüne

ilişkin dün açıklanan verilere göre bankacılık sektörünün toplam karı Ocak–Eylül

döneminde 2016 yılının aynı dönemine göre %28,6 artarak 37,2 milyar TL oldu.

Bankaların sermaye yeterlilik oranı ise Eylül ayı itibariyle %17 seviyesinde

gerçekleşirken çekirdek sermaye yeterlilik oranı %14 oldu. Ayrıca bankaların takipteki

kredilerin tüm kredilere oranı %3,04 oldu.

EUR/USD paritesi, Trump’ın danışmanlarından Manafort’un tutuklanma haberinin

doları baskılamasının ardından günü %0,4 artışla 1,1651 seviyesinden tamamladı.

Bu sabah 1,1640’tan işlem gören paritede aşağıda 1,1580, yukarıda ise 1,1710 önemli.

USD/TL, GOÜ para birimlerinin genel olarak değer kazandığı günü %0,1 azalışla

3,7842 seviyesinden kapadı. Bu sabah 3,78 düzeyinin altına gerileyen kurda aşağıda

3,75, yukarıda 3,7945 takip edilecek. Sepet kurda son işlemler ise 4,0840’tan geçiyor.

Geçtiğimiz hafta sert yükselen tahvil faizleri yeni haftaya düşüşle başladı. 10 yıllık

tahvil faizi 8 bp azalışla %11,87, 2 yıllık faiz de 9 bp azalışla %12,71 oldu.

Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bu gelişmede Suudi Arabistan petrol arzını

kısmaya yönelik yaptığı açıklamalar ve yükselen petrol fiyatlarına rağmen ABD’de

sondaj kuyu sayısındaki artışın sınırlı kalması etkili oldu. ABD’de aktif petrol kuyu sayısı

geçtiğimiz hafta 1 adet azalarak 737 adet oldu. Brent petrol haftanın ilk gününü %0,8

artışla 60,9 $/varil seviyesinden tamamladı. Altın ise dolardaki düşüşün ardından

hafif değer kazandı. Altın günü %0,2 artışla 1.276 $/ons seviyesinden kapadı.
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Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

BIST 100 108.467 0,5 38,8

MSCI GÜ Borsaları 2.035 0,0 16,2

MSCI GOÜ Borsaları 1.116 0,5 29,4

S&P 500 2.573 -0,3 14,9

Euro Stoxx 600 394 0,1 9,0

FTSE 7.488 -0,2 4,8

CAC 40 5.494 0,0 13,0

DAX 13.230 0,1 15,2

Bovespa 74.800 -1,5 24,2

Şangay 3.391 0,0 9,3

Nikkei 22.012 0,0 15,2

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

USD / TL 3,7842 -0,1 7,4

EUR / TL 4,4101 0,3 19,0

Döviz Sepeti 4,0920 0,0 13,1

EUR / USD 1,1651 0,4 10,8

USD / Yen 113,18 -0,4 -3,2

Dolar Endeksi 94,56 -0,4 -7,5

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay

TRLIBOR 13,8018 13,8632 13,9164 14,0627

LIBOR 1,3801 1,5727 - 1,8479

EURIBOR -0,3310 -0,2750 -0,2240 -0,1840

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

Altın 1.276,3 0,2 11,2

Brent Petrol 60,9 0,8 7,2

ABD Ham Petrolü 54,2 0,5 0,8

GSCI Emtia End. 413,8 0,4 3,9

Kapanış

(%)

Günlük

Değişim (bp)

Yılbaşına Göre  

Değişim (bp)

Türkiye 2 Yıllık 12,71 -9 208

Türkiye 10 Yıllık 11,87 -8 48

ABD 10 Yıllık 2,37 -4 -8

Almanya 10 Yıllık 0,37 -2 16

ABD kaynaklı politik risklere bağlı olarak dolar baskı altında kaldı.

Yurtiçinde ekonomik güven endeksi Ekim’de bir önceki aya göre %1,5

gerileyerek 101,4 oldu.

Hisse Senedi Piyasaları

Saat   Yurtiçi Önceki Beklenti

10:00    Dış Ticaret Dengesi (Eylül, milyar $) -5,87 -8,14

  Yurtdışı

13:00    Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Eylül, %) 9,1 9,0

13:00    Euro Bölgesi GSYH (Ç3, öncü, çeyreksel, %) 0,6 0,5

13:00    Euro Bölgesi GSYH (Ç3, öncü, yıllık, %) 2,3 2,4

13:00    Euro Bölgesi TÜFE (Ekim, öncü, yıllık, %) 1,5 1,5

13:00    Euro Bölgesi Çekird. TÜFE (Ekim, öncü, yıllık, %) 1,1 1,1

15:30    Euro Bölgesi İşçilik Maliyeti (Ç3, yıllık, %) 0,5 0,7

16:00    ABD S&P-20 Şehir Konut Fiyatları (Ağus., yıllık, %) 5,8 6,0

16:45    ABD Chicago PMI (Ekim) 65,2 60,0

17:00    ABD Tüketici Güven Endeksi (Ekim) 119,8 121,2
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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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