
Günlük Bülten

ABD hisse senedi piyasaları günü genel olarak değer kayıplarıyla tamamladı. Nasdaq

endeksi ise dün değer kazandı. ABD’de ADP özel sektör istihdamı Kasım ayında beklentilerle

uyumlu olarak 190 bin kişi artış gösterdi. Ayrıca üçüncü çeyrekte tarım dışı verimlilik %3

(beklenti: %3,3) ile beklentilerin altında artarken birim başı işgücü maliyeti %0,2 (beklenti:

%0,2) azaldı. Diğer taraftan ABD Başkanı D. Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak

tanıyacağını ilan etti. Trump’ın bu açıklamasına dünya liderlerinden tepki geldi.

Brezilya Merkez Bankası dün yaptığı toplantıda politika faizini beklentilere paralel
%7,50’den %7,00’ye indirdi. Böylece Merkez Bankası 50 bp’lik bu indirimle birlikte Ekim

2016’dan bu yana toplamda 700 bp indirim yapmış oldu. Merkez Bankasının faiz kararı

sonrası açıklamasında faiz oranlarının Şubat ayında yapılacak olan toplantıda bir kez daha

indirilebileceği ifade edilerek faiz indirimlerinin hızının düşürüleceğine işaret edildi. Ülkede

yıllık enflasyon Ekim ayı itibariyle %2,7 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan Hindistan Merkez

Bankası politika faizini %6’da sabit bıraktı (beklenti: %6,00).

Avrupa hisse senedi piyasaları ise dün değer kaybetti. Almanya’da fabrika siparişleri

Ekim ayında aylık bazda %0,5 (beklenti: %-0,2) ve yıllık bazda %6,9 artış kaydetti (beklenti:

%7). Diğer taraftan Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Berlin’de bugün

başlayacak olan kurultayı yakından takip edilecek. SPD’nin kurultayı olası büyük koalisyon

hükümetinin kaderini belirleyecek.

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

%1,4 değer kazancıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,8 satıcılı seyrediyor.

Küresel risk iştahındaki azalışla uyumlu olarak satış baskısı altında kalan BIST 100

endeksi, günü %0,9 değer kaybıyla 105.304 puan seviyesinden sonlandırdı. Başbakan

Yardımcısı Mehmet Şimşek, veri toplamanın yasal altyapısını bu hafta oluşturduklarını ve

döviz açığı olan 23 bin firmaya döviz cinsi borçlanma sınırı getireceklerini vurguladı. Ayrıca

Mehmet Şimşek, makine-teçhizat, kamu özel sektör projeleri gibi alanları yasağın dışında

tutacaklarını ifade etti. Eylül ayı itibariyle reel sektörün açık döviz pozisyonları 210,6 milyar

$ düzeyinde bulunuyor (açık FX pozisyonları (son dört çeyrek) / GSYH: %26,1).

Dolar, küresel bazda değer kazandı. EUR/USD paritesi günü %0,3 azalışla 1,1796

seviyesinden sonlandırdı. Sabah itibariyle yatay seyreden paritede aşağıda 1,1730,

yukarıda ise 1,1870 takip edilecek önemli seviyeler.

USD/TL kuru, gün boyunca 3,84-3,86 bandında hareket ederek günü 3,8501’den yatay

kapattı. Bu sabah 3,86’nın üzerinde işlem gören kurda aşağıda 3,8210, yukarıda 3,90

önemli olabilir. Sepet kur ise bu sabah 4,21 seviyesinde seyrediyor.

TL cinsi tahvil faizleri dün karışık bir seyir izledi. 2 yıllık tahvil faizi 4 bp artışla

%13,36’ya yükselirken 10 yıllık tahvil faizi ise 2 bp azalışla %12,01’e geriledi.

Petrol fiyatları gelen kar satışlarının yanı sıra ABD’de petrol üretiminin rekor

seviyelere yükselmesinin ardından geriledi. Enerji Enformasyon İdaresi, ABD’de ham

petrol stoklarının 2,5 milyon varillik azalış beklentilerinin üstünde 5,6 milyon varil azalarak

448,1 milyon varile gerilediği bildirdi. Buna karşın ABD’de haftalık petrol üretimi 1 Aralık

haftasında bir önceki haftaya göre 25 bin varil artarak 9 milyon 707 bin varil oldu. Brent

petrol günü %2,6 azalışla 61,2 $/varil düzeyinden sonlandırdı.

Altın Dolar endeksindeki yükselişle birlikte gerileyişini sürdürdü. Altın fiyatları günü

%0,2 azalışla 1.263 $/ons seviyesinde sonlandırırken bu sabah 1.260 $/ons düzeyinde

işlem görüyor.
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Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

BIST 100 105.304 -0,9 34,8

MSCI GÜ Borsaları 2.058 -0,3 17,5

MSCI GOÜ Borsaları 1.101 -1,5 27,7

S&P 500 2.629 0,0 17,4

Euro Stoxx 600 386 -0,1 6,9

FTSE 7.348 0,3 2,9

CAC 40 5.374 0,0 10,5

DAX 12.999 -0,4 13,2

Bovespa 73.268 1,0 21,7

Şangay 3.267 -0,8 5,3

Nikkei 22.498 1,4 17,7

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

USD / TL 3,8501 0,1 9,3

EUR / TL 4,5427 -0,1 22,6

Döviz Sepeti 4,1973 0,0 16,0

EUR / USD 1,1796 -0,3 12,2

USD / Yen 112,29 -0,3 -4,0

Dolar Endeksi 93,61 0,2 -8,4

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay

TRLIBOR 14,3623 14,5382 14,8952 14,8952

LIBOR 1,5153 1,7113 - 1,9895

EURIBOR -0,3260 -0,2710 -0,2200 -0,1910

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

Altın 1.263,4 -0,2 10,1

Brent Petrol 61,2 -2,6 7,7

ABD Ham Petrolü 56,0 -2,9 4,2

GSCI Emtia End. 414,6 -1,9 4,1

Kapanış

(%)

Günlük

Değişim (bp)

Yılbaşına Göre  

Değişim (bp)

Türkiye 2 Yıllık 13,36 4 273

Türkiye 10 Yıllık 12,01 -2 62

ABD 10 Yıllık 2,34 -1 -11

Almanya 10 Yıllık 0,29 -2 9

Dün ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdamı 190 bin kişi artarak

beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi.

BIST 100 endeksi küresel risk iştahındaki azalışa bağlı olarak dün %1’e yakın

değer kaybetti.

Hisse Senedi Piyasaları

Saat   Yurtiçi Önceki Beklenti

17:30    Hazine Nakit Dengesi (Kasım, Milyar TL) -4,5 -

  Yurtdışı

10:00    Almanya Sanayi Üretimi (Ekim, yıllık, %) 3,6 4,3

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

13:00    Euro Bölgesi GSYH (Ç3, nihai, yıllık, %) 2,5 2,5

16:30    ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (2 Aralık, bin) 238 240

19:00    ECB Başkan Draghi'nin Konuşması (Frankfurt) - -
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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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