
Günlük Bülten

ABD hisse senedi piyasaları Cuma gününü değer kaybıyla tamamladı. Yıllık bazda S&P

endeksi %19,4 değer kazandı. Veri gündeminin sakin olduğu günde ABD’de Aralık ayı nihai

imalat PMI verisi açıklanacak.

Avrupa hisse senedi piyasaları ise yılın son gününü karışık bir seyirle tamamladı.

Almanya’da öncü verilere göre TÜFE Aralık ayında aylık bazda beklentilerle uyumlu olarak

%0,5 artarken yıllık bazda %1,8’den %1,7’ye geriledi (beklenti: %1,5). Bugün ise Euro

Bölgesi’nde imalat PMI verileri açıklanacak. Euro Stoxx 600 hisse senedi endeksi yıllık bazda

%7,7 değer kazandı.

Asya hisse senedi piyasaları yeni yıla karışık bir seyirle başladı. Japonya Nikkei endeksi

günü %0,1 değer kaybıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %1,2 primli seyrediyor. Nikkei

ve Şanghay endeksleri yıllık bazda ise sırasıyla %19,1 ve %7,6 yükseldi. Öte yandan Çin’de

Caixin imalat PMI verisi Aralık ayında 50,8’den 51,5’e yükseldi.

ABD-Türkiye ilişkilerinin iyileşeceğine yönelik olumlu beklentilerle yükselişini yılın son

işlem gününde de sürdüren BIST 100 endeksi, günü %0,7 değer kazancıyla tarihi

yüksek seviyesi olan 115.333 puan seviyesinden sonlandırdı. Yıllık bazda ise BIST 100

endeksi %47,6 değer kazandı. TCMB 2018 yılının ilk çeyreğinde 7,7 milyar $ tutarında TL

Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (NDF) yapacağını duyurdu. İhaleler 1 ay vadede

yoğunlaşırken (5,7 milyar $) 3 ve 6 ay vadede sırasıyla 1,3 milyar $ ve 700 milyon $ tutarında

ihaleler açılması planlanıyor. Öte yandan dış ticaret açığı Kasım ayında 2017 yılının aynı

ayına göre %52,4 artarak 6,3 milyar $ oldu. İhracat Kasım ayında yıllık bazda %11,2 artışla

14,2 milyar $, ithalat ise %21,3’lük artışla 20,5 milyar $ düzeyinde gerçekleşti. Böylece enerji

maliyetindeki artış ve yurtiçi talebin canlı seyrine bağlı olarak 12 aylık dış ticaret açığı 73,1

milyar $ ile 28 ayın zirvesine çıktı.

Euro dolar karşısında değer kazanma eğilimini yılın son gününde de devam ettirdi.

Euro 2017 yılında %14,2 ile dolar karşısında 14 yılın en iyi yıllık kazancını kaydetti. Yılı

1,2012 seviyesinden tamamlayan parite sabah itibariyle 1,2025 düzeyinde işlem görüyor.

Paritede aşağıda 1,1970, yukarıda 1,2070 önemli olabilir.

TL yılın son işlem gününde dolara karşı değer kaybetti. USD/TL kuru bir önceki yıla göre

%7,6 artarak 3,7910’dan tamamladı. Bu sabah 3,79’un altına gerileyen USD/TL kurunda

aşağıda 3,7660, yukarıda 3,80 önemli olabilir. Sepet kur ise bu sabah 4,1650 seviyesinde

seyrediyor.

TL cinsi tahvil faizlerinde yılın son günü karışık seyir hakimdi. 2 yıllık tahvil faizi günü 6

bp artışla %13,40’ten, 10 yıllık tahvil faizi ise günü 5 bp azalışla %11,67’den tamamladı.

TCMB sıkı para politikası nedeniyle 2 ve 10 yılıklar arasındaki faiz farkı 173 bp oldu.

Petrol fiyatları ABD’de aktif petrol kuyu sayısının artış göstermemesinin ardından

yükselişini sürdürdü. ABD’de aktif petrol kuyu sayısı geçtiğimiz hafta da 747 adette sabit

kaldı. Böylece Brent petrol günü %0,4 artışla 66,7 $/varil seviyesinden tamamladı. OPEC’in

arz kesintisi anlaşmasını uzatması ve üyelerin bu anlaşmaya %100’e yakın oranda uyum

göstermesi yıl genelinde petrol fiyatlarını yukarı çekti. Böylece Brent petrol yıllık bazda

%17,7 değer kazandı.

Altın, dolar endeksindeki gerilemeye bağlı olarak yükselişini 10. güne taşıdı ve yılın

son işlem gününü 1.300 $/ons’un üzerinde tamamladı. 2017 yılında hem dolardaki değer

kaybı hem de jeopolitik gelişmelere bağlı olarak altın %13,5 prim yaptı. Altın yeni yılda

1.309 $/ons’dan işlem görüyor.
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Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

BIST 100 115.333 0,7 47,6

MSCI GÜ Borsaları 2.103 -0,2 20,1

MSCI GOÜ Borsaları 1.158 0,4 34,2

S&P 500 2.674 -0,5 19,4

Euro Stoxx 600 389 -0,1 7,7

FTSE 7.688 0,9 7,6

CAC 40 5.313 -0,5 9,3

DAX 12.918 -0,5 12,5

Bovespa 76.402 0,0 26,9

Şangay 3.346 1,2 7,8

Nikkei 22.765 0,0 19,1

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

USD / TL 3,7910 0,6 7,6

EUR / TL 4,5551 0,7 22,9

Döviz Sepeti 4,1730 0,9 15,4

EUR / USD 1,2012 0,5 14,2

USD / Yen 112,63 -0,2 -3,7

Dolar Endeksi 92,24 -0,5 -9,8

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay

TRLIBOR 14,9600 15,1700 15,2410 15,2835

LIBOR 1,6943 1,8371 - 2,1070

EURIBOR -0,3290 -0,2710 -0,2170 -0,1860

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

Altın 1.302,8 0,6 13,5

Brent Petrol 66,9 0,2 17,7

ABD Ham Petrolü 60,4 1,0 12,5

GSCI Emtia End. 442,4 0,6 11,1

Kapanış

(%)

Günlük

Değişim (bp)

Yılbaşına Göre  

Değişim (bp)

Türkiye 2 Yıllık 13,40 6 277

Türkiye 10 Yıllık 11,67 -5 28

ABD 10 Yıllık 2,41 -3 -4

Almanya 10 Yıllık 0,42 0 22

EUR/USD paritesi yılı 1,20’nin üzerinde kapattı.

Dış ticaret açığı Kasım ayında yıllık bazda %52,4 oranında genişleyerek 6,3

milyar $ oldu.

Hisse Senedi Piyasaları

Saat   Yurtiçi Önceki Beklenti

10:00    Markit/ISO İmalat PMI (Aralık) 52,9 -

  Yurtdışı

11:55    Almanya İmalat PMI (Aralık, nihai) 63,3 63,3

12:00    Euro Bölgesi İmalat PMI (Aralık, nihai) 60,6 60,6

17:45    ABD Markit İmalat PMI (Aralık, nihai) 55,0 55,0

https://www.halkbank.com.tr/images/articles/reports/2/2017/aralik/dis_ticaret_kasim_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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