
Günlük Bülten

ABD hisse senedi piyasaları haftanın son gününü rekor seviyelerden sonlandırdı.

ABD’de tarımdışı istihdam verisi Ekim ayında 313 olan beklentilerin altında 261 bin kişilik

artış gösterdi. Kasırgalar nedeniyle Eylül ayında 33 bin kişi azalış olarak açıklanan veri

ise 18 bin artış olarak yukarı yönlü revize edildi. Öte yandan Fed’in enflasyon için öncü

veri olarak takip ettiği ortalama saatlik ücretler aylık bazda %0 (beklenti: %0,2) ve yıllık

bazda %2,5 (beklenti: %2,7) ile beklentilerin altında arttı. Ayrıca işsizlik oranı işgücüne

katılım oranındaki azalışa bağlı olarak %4,2’den %4,1’e geriledi. İşgücüne katılım oranı

Ekim’de %63,1’den %62,7’ye geriledi. Diğer taraftan ABD’de ISM hizmet PMI verisi 60,1

ile 58,5 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fabrika siparişleri de %1,4 ile %1,2 olan

beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Avrupa hisse senedi piyasaları Cuma günü değer kazandı. İngiltere’de hizmetler PMI

verisi Ekim ayında 53,3 olan beklentilerin üzerinde 55,6 seviyesinde açıklanarak

İngiltere’de hizmet sektörünün ivme kazandığını gösterdi.

Asya hisse senedi piyasaları yeni haftaya karışık bir seyirle başladı. Japonya

Nikkei endeksi günü yatay bir seyirle tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,5 alıcılı

işlem görüyor. Japonya’da hizmet PMI verisi Ekim ayında 51’den 53,4’e yükseldi.

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin artacağına yönelik endişelerle BIST 100

endeksi, günü %1,5 değer kaybıyla 111.293 puan seviyesinden sonlandırdı. TÜFE

Ekim ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde %2,08 arttı (beklenti: %1,70).

Böylece yıllık enflasyon %11,90 seviyesine yükseldi (Eylül: %11,20). Metodoloji

değişikliği ve mevsimsel etkilere bağlı olarak giyim ve ayakkabı grubu Ekim ayı

enflasyonunu 82 bp ile en fazla yukarı çeken grup oldu. Buna ek olarak gıda ve alkolsüz

içecekler ve ulaştırma grupları TÜFE’yi 42’şer puanla en çok artıran diğer gruplar oldu.

Özellikle meyve ve sebze fiyatlarındaki yukarı yönlü düzeltme gıda enflasyonu üzerinde

baskı oluştururken petrol ve kurdaki yükseliş ise ulaştırma grubuna olumsuz yansıdı.

Ayrıca ev eşyası aylık bazda %3 artışla TÜFE’yi 22 bp artırdı. Bu gelişmede Ekim ayı

itibariyle beyaz eşya ve mobilyaya sağlanan vergi indirim imkanının sona ermesi

belirleyici oldu. Diğer taraftan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P

Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB olarak teyit ederken not

görünümünü de negatif olarak korudu. Türkiye ekonomisinin güçlü mali hareketiyle

darbe girişimine olumlu tepki verdiğini vurgulayan S&P, enflasyon baskılarının yatışması

durumunda Türkiye'nin görünümünün "durağana" revize edilebileceğinin altı çizildi. Öte

yandan S&P, Türkiye'de para politikalarının enflasyon ve döviz baskılarını durdurmakta

yetersiz kalması durumunda ise ülkenin ekonomik ve finansal istikrar gücünü

kaybedebileceği uyarısında bulundu.

EUR/USD paritesi tarımdışı istihdam verisinin ardından günü %0,4 azalışla 1,1608

seviyesinden tamamladı. Bu sabah yatay seyreden paritede aşağıda 1,1540, yukarıda

ise 1,1740 önemli.

Beklentilerden kötü gelen enflasyon verisinin ardından yükselişe geçen USD/TL

kuru, Bloomberg News kaynaklı haber sonrası yükselişini hızlandırarak günü %2,4

artışla 3,8875 seviyesinden kapadı. Bu sabah 3,87’nin altını test eden kurda aşağıda

3,8430, yukarıda 3,90 takip edilecek. Sepet kurda son işlemler 4,20’den geçiyor.

Cuma günü tahvil faizleri TL varlıklarındaki satışlarla uyumlu olarak sert yükseliş

gösterdi. 10 yıllık tahvil faizi 35 bp, 2 yıllık tahvil faizi de 25 bp arttı.

Petrol fiyatları, artan petrol fiyatlarına rağmen ABD’deki petrol kuyusu sayısının

azalmasının ardından yükselişini sürdürdü. ABD’de aktif petrol kuyu sayısı geçtiğimiz

hafta 8 adet azalarak 729 adet oldu. Brent petrol günü %2,4 artışla 62,1 $/varil

düzeyinden tamamladı. Altın dolardaki güçlenmenin ardından günü %0,5 azalışla

1.270 $/ons düzeyinden tamamladı.
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Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

BIST 100 111.293 -1,5 42,4

MSCI GÜ Borsaları 2.045 0,1 16,8

MSCI GOÜ Borsaları 1.126 -0,1 30,6

S&P 500 2.588 0,3 15,6

Euro Stoxx 600 396 0,3 9,6

FTSE 7.560 0,1 5,8

CAC 40 5.518 0,1 13,5

DAX 13.479 0,3 17,4

Bovespa 73.915 0,1 22,7

Şangay 3.388 0,5 9,2

Nikkei 22.548 0,0 18,0

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

USD / TL 3,8875 2,4 10,3

EUR / TL 4,5141 1,9 21,8

Döviz Sepeti 4,2003 2,1 16,1

EUR / USD 1,1608 -0,4 10,4

USD / Yen 114,07 0,0 -2,5

Dolar Endeksi 94,94 0,3 -7,1

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay

TRLIBOR 13,2115 13,8346 14,0549 14,1078

LIBOR 1,3919 1,5902 - 1,8629

EURIBOR -0,3290 -0,2760 -0,2190 -0,1910

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

Altın 1.269,9 -0,5 10,7

Brent Petrol 62,1 2,4 9,2

ABD Ham Petrolü 55,6 2,0 3,6

GSCI Emtia End. 420,6 1,2 5,6

Kapanış

(%)

Günlük

Değişim (bp)

Yılbaşına Göre  

Değişim (bp)

Türkiye 2 Yıllık 13,29 25 266

Türkiye 10 Yıllık 12,25 35 86

ABD 10 Yıllık 2,33 -1 -11

Almanya 10 Yıllık 0,36 -1 16

ABD’de tarımdışı istihdam verisi Ekim ayında beklentileri karşılayamadı. Suudi

Arabistan’daki yolsuzluk soruşturması bugün risk iştahını törpülüyor.

Yurtiçinde enflasyon göstergelerindeki bozulma Ekim ayında da devam etti.

Hisse Senedi Piyasaları

Saat   Yurtiçi Önceki Beklenti

14:30    TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (Ekim) 90,3 -

  Yurtdışı

10:00    Almanya Fabrika Siparişleri (Eylül, aylık, %) 3,6 -1,1

11:55    Almanya Hizmet PMI (Ekim,nihai) 55,2 55,2

11:55    Almanya Bileşik PMI (Ekim, nihai) 56,9 56,9

12:00    Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ekim, nihai) 54,9 54,9

12:00    Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ekim, nihai) 55,9 55,9

12:30    Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi (Kasım, öncü) 29,7 31,0

13:00    Euro Bölgesi ÜFE (Eylül, aylık, %) 0,3 0,4

13:00    Euro Bölgesi ÜFE (Eylül, yıllık, %) 2,5 2,7

17:00    Eurogroup Toplantısı - -

https://www.halkbank.com.tr/images/articles/reports/2/2017/kasim/enflasyon_2017_ekim.pdf
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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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