
Günlük Bülten

ABD hisse senedi piyasaları rekor seviyelere yakın seyrediyor. Philadelphia Fed

Başkanı Patrick Harker, Aralık ayında üçüncü faiz artırımını muhtemelen

destekleyeceğini; ancak 2018 yılındaki faiz artırımları için enflasyonun yukarı yönde

hareket ettiğine ilişkin işaretler görmek istediğini belirtti.

Avrupa hisse senedi piyasaları günü karışık seyirle sonlandırdı. Bugün Almanya’da

dış ticaret dengesi ve cari denge verileri açıklanacak. Ayrıca Avrupa Komisyonu

ekonomik tahminlerini yayımlayacak.

Asya hisse senedi piyasalarında ise satıcılı seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi

günü %0,2 değer kaybıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,1 alıcılı işlem görüyor.

Japonya’da çekirdek makine siparişleri Eylül ayında aylık bazda %8,1 (beklenti: %-2) ve

yıllık bazda %3,5 (beklenti: %-2) azalış kaydetti. Öte yandan Çin’de TÜFE Ekim ayında

yıllık bazda %1,9 (beklenti: %1,8) ve ÜFE %6,9 (beklenti: %6,6) ile beklentilerin

üzerinde arttı.

Gün sonuna doğru kayıplarının büyük kısmını geri alan BIST 100 endeksi, günü

%0,3 değer kaybıyla 111.895 puan seviyesinden sonlandırdı. Sanayi üretimi Eylül

ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak aylık bazda %0,6 (beklenti: %-

0,1) ve takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda %10,4 artış gösterdi (beklenti:

%9,7). Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeksler aylık bazda ana sektör

gruplarına göre incelendiğinde, dayanıklı tüketim malı (%6,6) ve madencilik ve taş

ocakçılığı (%5,7) sektörlerindeki genişleme sanayi üretiminin Eylül ayında beklentileri

aşmasında etkili oldu. Dayanıklı tüketim malı imalatındaki yıllık artış düşük baz etkisine

bağlı olarak %36,5 oldu. Öte yandan dayanıksız tüketim malı sektörü %-0,7 ile aylık

bazda azalan tek ana sanayi grubu olurken yıllık bazda %8,7 arttı. Yatırım eğilimini

gösteren ve sürdürebilir büyüme için önemli olan sermaye malı imalatı ise aylık bazda

değişim göstermedi. Diğer taraftan bugün Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın ABD

Başkan Yardımcısı Michael Pence ile bir görüşmesi bulunuyor. Başbakan Yıldırım’ın dün

basın mensuplarına yaptığı konuşmada ABD ile sorunları geride bırakmak istiyoruz

açıklamasında bulundu.

Dolar ABD’de vergi reformuna ilişkin endişelerin artmasıyla zayıfladı. EUR/USD

paritesi, günü %0,1 artışla 1,1595’ten tamamladı. Bu sabah 1,16 düzeyinin üzerinde

işlem gören paritede aşağıda 1,1540, yukarıda ise 1,1740 önemli.

Dün 3,90’ın üzerini test eden USD/TL kuru, daha sonra doların küresel bazda

değer kaybetmesiyle günü %0,5 azalışla 3,8662 seviyesinden kapadı. Ayrıca

Başbakanımız Yıldırım’ın açıklamaları da TL’yi destekledi. Bu sabah 3,88’in altında işlem

gören kurda aşağıda 3,8430, yukarıda 3,90 takip edilecek. Sepet kurda son işlemler

4,18’den geçiyor.

1 yıllık swap faizleri %14,08 seviyesini görerek 2008 yılından bu yana en yüksek

seviyelerine ulaştı. Yurtiçinde tahvil faizleri dün de yükselişini sürdürdü. 2 yıllık tahvil

faizi 12 bp artışla %13,62’ye, 10 yıllık tahvil faizi 9 bp artışla %12,33’e yükseldi. Ayrıca

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i de yükselişine devam ederek (risk primi) 208 baz puan oldu.

Petrol fiyatları Suudi Arabistan’da yaşanan gelişmeler sonrası dün dalgalı bir

seyir izledi. ABD’de petrol stokları verisinin ardından dün en yüksek 64,6 $/varil

seviyesini gören Brent petrol daha sonra düşüşe geçerek günü %0,3 azalışla 63,5 $/varil

düzeyinde bitirdi. Enerji Enformasyon İdaresi, ABD’de ham petrol stoklarının 2,5 milyon

varillik azalış beklentilerinin aksine 2,2 milyon varil artarak 457,1 milyon varile

yükseldiğini bildirdi. Ayrıca ABD’de haftalık petrol üretimi 3 Kasım haftasında bir önceki

haftaya göre 67 bin varil artarak 9 milyon 620 bin varil oldu.

Altın ise güvenli limanlara olan talebin artmasıyla günü %0,5 artışla 1.281 $/ons

düzeyinden tamamladı. Altın bu sabah 1.283 $/ons seviyesinde işlem görüyor.
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Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

BIST 100 111.895 -0,3 43,2

MSCI GÜ Borsaları 2.051 0,2 17,1

MSCI GOÜ Borsaları 1.135 0,0 31,6

S&P 500 2.594 0,1 15,9

Euro Stoxx 600 394 -0,1 9,1

FTSE 7.530 0,2 5,4

CAC 40 5.471 -0,2 12,5

DAX 13.382 0,0 16,6

Bovespa 74.363 2,7 23,5

Şangay 3.418 0,1 10,1

Nikkei 22.869 -0,2 19,6

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

USD / TL 3,8662 -0,5 9,7

EUR / TL 4,4845 -0,4 21,0

Döviz Sepeti 4,1756 -0,4 15,4

EUR / USD 1,1595 0,1 10,3

USD / Yen 113,87 -0,1 -2,6

Dolar Endeksi 94,87 0,0 -7,2

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay

TRLIBOR 13,5304 13,9968 14,2998 14,4287

LIBOR 1,4026 1,5981 - 1,8684

EURIBOR -0,3290 -0,2750 -0,2200 -0,1900

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

Altın 1.281,4 0,5 11,7

Brent Petrol 63,5 -0,3 11,7

ABD Ham Petrolü 56,8 -0,7 5,8

GSCI Emtia End. 427,4 0,0 7,3

Kapanış

(%)

Günlük

Değişim (bp)

Yılbaşına Göre  

Değişim (bp)

Türkiye 2 Yıllık 13,62 12 299

Türkiye 10 Yıllık 12,33 9 94

ABD 10 Yıllık 2,33 2 -11

Almanya 10 Yıllık 0,33 0 12

Dolar, ABD’deki kurumlar vergisinde düşünülen büyük indirimin 2019 yılına

kalabileceğine yönelik beklentilerle değer kaybetti.

Sanayi üretimi 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı ayına göre %10 ile beklentilerin

üzerinde genişledi.

Hisse Senedi Piyasaları

Saat   Yurtiçi Önceki Beklenti

  Önemli Bir Veri Yok

  Yurtdışı

10:00    Almanya Cari Denge (Eylül, Milyar €) 17,8 23,5

10:00    Almanya Dış Ticaret Dengesi (Eylül, Milyar €) 20,1 22,3

10:00    Almanya İhracat (Eylül, %) 2,9 -1,3

10:00    Almanya İthalat (Eylül, %) 1,1 0,3

13:00    Avrupa Komisyonu Ekonomik Tahminler - -

16:30    ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (4 Kasım, bin) 229 232

18:00    ABD Toptan Satışlar (Eylül, aylık, %) 1,7 0,9

18:00    ABD Toptan Stoklar (Eylül, nihai, aylık, %) 0,3 0,3

https://www.halkbank.com.tr/images/articles/reports/2/2017/kasim/sanayi_uretimi_eylul_2017.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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