
Günlük Bülten

ABD hisse senedi piyasaları ABD'nin Çin'e yeniden ek gümrük vergisi getirebileceği

haberinin ardından haftanın son gününde düşüş kaydetti. Cuma günü ABD Başkanı D.

Trump, 200 milyar $’lık ek gümrük vergisine ilave olarak 267 milyar $ tutarında yeni bir gümrük

vergisi paketinin hazır olduğu yönünde açıklamada bulundu. ABD'nin Çin'den ithal ettiği mallara

%25 ek gümrük vergisi uygulamasının 50 milyar $’lık bölümü geçtiğimiz aylarda uygulamaya

geçmişti. Öte yandan ABD’de Tarım dışı istihdam verisi Ağustos ayında 201 bin artarken

(beklenti: 190 bin kişi) piyasaların enflasyon görünümü açısından daha çok takip ettiği ücret

artışları ise yıllık bazda %2,7’den %2,9’a yükseldi (2009 yılı ortalarından bu yana en yüksek

seviye). Ücret artışlarının ve Philips eğrisi üzerinden düşen işsizlik oranının enflasyonist

baskılara yol açtığı FED tarafından kabul ediliyor. İşsizlik oranı ise %3,9 seviyesinde sabit

kalırken (beklenti: %3,8) işgücüne katılım oranı %62,9’dan %62,7’ye geriledi.

Avrupa hisse senedi piyasalarında ise Cuma günü karışık bir seyir hakimdi. Euro

Bölgesi’nde GSYH büyümesi nihai verilere göre ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine

göre %2,2’den %2,1’e revize edildi. Öte yandan Bölgenin güçlü ekonomisi Almanya’da sanayi

üretimi Temmuz ayında aylık bazda %0,2 artış beklentilerinin aksine %1,1 daralırken yıllık

bazda %1,1 arttı (beklenti: %+2,6).

Asya hisse senedi piyasaları yeni haftaya karışık seyirle başladı. Japonya Nikkei endeki

%0,3 değer kazancıyla kapanış gerçekleştirirken Çin Shanghay endeksi %1,2 satıcılı işlem

görüyor. Sanghay endeksindeki değer kaybında ABD’nın gümrük vergisi uyguladığı Çin

mallarının tutarını daha fazla artırabileceğini açıklaması etkili odu.

BIST 100 endeksi kur ve faizlerdeki geri çekilmeyle uyumlu olarak değer kazandı. Hazine

nakit dengesi Ağustos ayında 3,7 milyar TL açık verirken Ocak-Ağustos döneminde açık 41,3

milyar TL oldu. Öte yandan BDDK daha önce yasal özkaynakların %25’i ile sınırlandırdığı swap

işlemlerine istisna getirdiğini açıkladı. Buna göre BDDK, %25’lik sınırlandırmalara dahil edilen

işlemlerden, bankaların konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş

niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin hesaplamadan muaf tutulmasının uygun

bulunduğunu açıkladı. Bugün ise ikinci çeyrek GSYH verileri yakından takip edilecek.

ABD’de tarımdışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması ve saatlik ücretlerin aylık

bazda bu yılın en yüksek artışını kaydetmesi doları destekledi. EUR/USD paritesi Cuma

gününü %0,6 azalışla 1,1553’ten tamamladı. Sabah itibariyle 1,1533’lü seviyelere gerileyen

paritede aşağıda 1,1485 yukarıda 1,1580 takip edilecek.

TCMB’nin 13 Eylül’deki toplantıda faiz artırımı yapacağı beklentileri TL’nin olumlu

ayrışmasını sağladı. USD/TL kuru Cuma günü en düşük 6,3766’yı gördü ve haftanın son

gününü %2,6 azalışla 6,4089 seviyesinden kapattı. Böylece TL haftalık bazda dolara karşı %2

değer kazandı. Sabah itibariyle 6,48’li seviyelerde işlem gören USD/TL kurunda aşağıda 6,37

yukarıda 6,60 seviyesi önemli olabilir.

Risk primindeki azalış ve faiz artırım beklentileri geçtiğimiz hafta uzun vadeli tahvil

faizlerinde geri çekilmeye neden oldu. 2 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 13 bp düşüşle

%24,34, 10 yıl vadeli tahvil faizi de 221 bp düşüşle %19,55 seviyesinden haftayı tamamladı.

GOÜ ekonomilerine yönelik endişelere karşın ABD’de azalmaya devam eden stoklar

hafta genelinde petrol fiyatlarını dengeledi. Petrol fiyatları haftalık bazda %1’e yakın değer

kaybetti. Çin’in ham petrol ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya göre %6,6 artarak 38,38

milyon ton oldu. 8 aylık dönemde ise petrol ithalatı %6,5 artarak 299,19 milyon tona yükseldi.

Öte yandan 7 Eylül haftasında ABD’de petrol sondaj kulesi 2 adet azalarak 860 adet oldu.

Hafta genelinde 1.200 $/ons düzeyinde tutunmaya çalışan altın, Cuma günkü güçlü

tarımdışı istihdam verisinin ardından düşüş gösterdi. Altın fiyatları bu sabah 1.194 $/ons

seviyesinde bulunuyor.
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Döviz Kurları

Devlet Tahvilleri

Faizler (satış oranları)

Emtialar
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Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

USD / TL 6,4089 -2,6 68,7

EUR / TL 7,4094 -3,3 63,0

Döviz Sepeti 6,9066 -2,9 65,2

EUR / USD 1,1553 -0,6 -3,8

USD / Yen 110,99 0,2 -1,5

Dolar Endeksi 95,37 0,4 3,5

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay

TRLIBOR 23,6370 25,5134 25,9342 26,5065

LIBOR 2,3313 2,5415 - 2,8455

EURIBOR -0,3190 -0,2690 -0,2070 -0,1670

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

Altın 1.196,9 -0,3 -8,1

Brent Petrol 76,8 0,4 14,9

ABD Ham Petrolü 67,8 0,0 12,1

GSCI Emtia End. 461,0 0,3 4,2

Kapanış

(%)

Günlük

Değişim (bp)

Yılbaşına Göre  

Değişim (bp)

Türkiye 2 Yıllık 24,34 0 1.094

Türkiye 10 Yıllık 19,55 -62 788

ABD 10 Yıllık 2,94 7 53

Almanya 10 Yıllık 0,39 3 -4

ABD’de Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde

artarken saatlik ortalama ücretler 9 yılın en yüksek yıllık artışını

kaydetti.

Bugün yurtiçinde ikinci çeyrek GSYH rakamları ve TCMB beklenti

anketi sonuçları takip edilecek.

Hisse Senedi Piyasaları

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

BIST 100 93.274 0,6 -19,1

MSCI GÜ Borsaları 2.138 -0,3 1,6

MSCI GOÜ Borsaları 1.023 0,5 -11,7

S&P 500 2.872 -0,2 7,4

Euro Stoxx 600 374 0,1 -4,0

FTSE 7.278 -0,6 -5,3

CAC 40 5.252 0,2 -1,1

DAX 11.960 0,0 -7,4

Bovespa 76.416 0,0 0,0

Şangay 2.669 -1,2 -19,3

Nikkei 22.373 0,3 -1,7

Saat   Yurtiçi Önceki Beklenti

10:00    GSYH (Ç2, çeyreksel, %) 2,0 0,5

10:00    GSYH (Ç2, yıllık, %) 7,4 5,3

14:30    TCMB Beklenti Anketi (TÜFE, yılsonu, %) 16,45 -

  Yurtdışı

11:30    İngiltere Dış Ticaret Dengesi (Temmuz, Milyar £) -1,86 -2,10

11:30    İngiltere Sanayi Üretimi (Temmuz, yıllık, %) 1,1 1,1

11:30    Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi (Eylül) 14,7 14,3
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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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