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ABD hisse senedi piyasaları dün değer kazandı. ABD’de TÜFE, Ağustos ayında aylık bazda

%0,2 artarken (beklenti: %0,3) yıllık bazda %2,9 seviyesinden %2,7 seviyesine geriledi

(beklenti: %2,8). Çekirdek TÜFE de benzer şekilde aylık %0,1 artış gösterdi ve yıllık bazda 0,2

puan gerileyerek %2,2 seviyesinde gerçekleşti (beklenti: %2,4). Öte yandan ABD Başkanı

Trump, ticaret görüşmelerinde Çin ile anlaşmada baskı altında olmadıklarını, asında baskı

altında olan ülkenin Çin olduğunu söyledi.

Avrupa hisse senedi piyasaları ise günü karışık seyirle tamamladı. Avrupa Merkez

Bankası (ECB) beklentilerle uyumlu olarak para politikalarında bir değişikliğe gitmedi. ECB

beklentilerle uyumlu olarak büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize etti. ECB, %2,1 ve %1,9

düzeylerinde bulunan 2018 ve 2019 büyüme tahminlerini sırasıyla %2,0 ve %1,8 seviyesine

revize etti. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Draghi

ise büyümenin geniş tabana yayıldığını, enflasyonun arttığını ve ekonomideki güçlenmenin

güveni desteklemeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca Draghi enflasyonun hedeflere ulaşmasında

güvenin tam olduğu belirtti. Diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentilerine paralel

olarak politika faizini %0,75'te sabit tuttu. Karar oy birliğiyle alındı. BOE varlık alım programını

435 milyar sterlinde tuttu.

Asya hisse senedi piyasalarında alıcılı seyir hakim. Japonya Nikkei endeki %1,2 primli

kapanış gerçekleştirirken Çin Shanghay endeksi %0,1 satıcılı işlem görüyor. Çin’de perakende

satışlar yıllık bazda %9 (beklenti: %8,8) ve sanayi üretimi beklentilerle uyumlu olarak %6,1

arttı.

TCMB faiz kararının ardından hızla değer kazanan BIST 100 endeksi günü %2,4 değer

kazancıyla 94.419 puan seviyesinden tamamladı. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz

oranını (politika faizi) piyasa beklentilerinin (+325 bp) üzerinde 625 bp artırarak %24,00’e çekti.

Toplantı metninde, dış talebin gücünü koruduğu tekrarlanırken iç talepteki yavaşlamanın

hızlandığı belirtildi. Ayrıca TCMB enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı

açısından önemli risklere işaret ettiği ifadesini ekledi. TCMB, enflasyondaki yükselişe gerekçe

olarak da bir önceki toplantı metninden farklı olarak döviz kurundaki hareketleri gösterdi. TCMB

enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşun

kararlılıkla sürdürüleceğini yineledi. TCMB dün haftalık para-banka ve menkul kıymet

istatistiklerini açıkladı. Yabancılar hisse senedi piyasasında 5 milyon $ alım, repo hariç DİBS

piyasasında ise 130 milyon $’lık satım yaptı. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları

(DTH) 7 Eylül haftasında haftalık bazda 1,1 milyar $ azalarak 150,9 milyar $ oldu. Öte yandan

PPK sonrası yaptığı ilave bir açıklamayla TCMB sadeleşme politikası çerçevesinde bir hafta

vadeli repo ihale faiz oranından (politika faizi) piyasayı fonlayacağını belirtti. Öte yandan

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Orta Vadeli Program'ın 20 Eylül tarihinde

açıklanacağını ve OVP’nin şeffaf ve hesap verilebilir bir program olacağını ifade ederken,

Ekim'den itibaren enflasyonun düşeceğini söyledi.

ABD’de beklentileri karşılayamayan enflasyon verisi sonrası dolar zayıfladı. Bunun yanı

sıra Draghi’nin enflasyon hedeflerine ulaşmada sıkıntı yaşamayacaklarını dile getirmesi euroya

destek verdi. EUR/USD paritesi günü %0,6 artışla 1,1690’dan tamamladı. Sabah itibariyle

1,17’yi aşan paritede aşağıda 1,1610 yukarıda 1,1750 takip edilecek.

TCMB’nin beklentilerin oldukça üzerinde faiz artırımının etkisiyle TL en olumlu ayrışan

para birimi oldu. USD/TL kuru günü %4,1 azalışla 6,0821 seviyesinden kapattı. Sabah

itibariyle 6,02’ye gerileyen USD/TL kurunda aşağıda 5,97 yukarıda 6,25 seviyesi önemli olabilir.

TCMB’nin kararının ardından uzun vadeli tahvil faizlerinde geri çekilme gözlendi. 2 yıllık

tahvil faizi değişiklik göstermeyerek %25,01, 10 yıl vadeli tahvil faizi 131 bp azalışla %19,00

seviyesinden günü tamamladı.

Petrol fiyatları ticaret savaşları korkularının yeniden gündeme gelmesiyle 4 ayın en

yüksek seviyesinden geriledi. Brent petrol günü %2,0 azalışla 78,2 $/varil seviyesinden

kapattı. Uluslararası Enerji Ajansı (EIA) Raporuna göre İran’ın Ağustos ayı petrol üretimi 150

bin varil düşerek 3,63 milyon varil oldu. Gün içinde 1.210 $/ons düzeyini aşan altın, daha

sonra düşüşe geçerek günü hafif kayıpla tamamladı. Altın fiyatları bu sabah 1.205 $/ons

seviyesinde bulunuyor.

1

Gündem

Ekonomik Araştırmalar                                                                                                https://www.halkbank.com.tr/4371-makro_ekonomik_raporlar                                

14 Eylül 2018

Döviz Kurları

Devlet Tahvilleri

Faizler (satış oranları)

Emtialar

1

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

USD / TL 6,0821 -4,1 60,1

EUR / TL 7,1221 -3,5 56,6

Döviz Sepeti 6,6108 -3,6 58,1

EUR / USD 1,1690 0,6 -2,6

USD / Yen 111,92 0,6 -0,7

Dolar Endeksi 94,52 -0,3 2,6

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay

TRLIBOR 23,8607 26,1780 26,4714 27,3408

LIBOR 2,3315 2,5606 - 2,8646

EURIBOR -0,3190 -0,2690 -0,2070 -0,1660

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

Altın 1.201,5 -0,4 -7,8

Brent Petrol 78,2 -2,0 16,9

ABD Ham Petrolü 68,6 -2,5 13,5

GSCI Emtia End. 464,3 -1,5 4,9

Kapanış

(%)

Günlük

Değişim (bp)

Yılbaşına Göre  

Değişim (bp)

Türkiye 2 Yıllık 25,01 0 1.161

Türkiye 10 Yıllık 19,00 -131 733

ABD 10 Yıllık 2,97 1 56

Almanya 10 Yıllık 0,42 1 0

ABD’de yıllık TÜFE Ağustos ayında %2,7 ile beklentilerin altında

gerçekleşti. Çekirdek TÜFE %2,2 oldu (beklenti: %2,4).

TCMB politika faiz oranını beklentilerin üzerinde 625 bp artırarak

%24,00'e yükseltti.

Hisse Senedi Piyasaları

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

BIST 100 94.419 2,4 -18,1

MSCI GÜ Borsaları 2.163 0,5 2,8

MSCI GOÜ Borsaları 1.018 1,3 -12,2

S&P 500 2.904 0,5 8,6

Euro Stoxx 600 377 -0,1 -3,3

FTSE 7.282 -0,4 -5,3

CAC 40 5.328 -0,1 0,3

DAX 12.056 0,2 -6,7

Bovespa 74.687 -0,6 -2,2

Şangay 2.683 -0,1 -18,9

Nikkei 23.095 1,2 1,4

Saat   Yurtiçi Önceki Beklenti

10:00    Ödemeler Dengesi (Temmuz, milyar $) -2,97 -1,80

  Yurtdışı

12:00    Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi (Temmuz, milyar €) 16,7 16,2

12:00    Euro Bölgesi İşçilik Maliyeti (Ç2, yıllık, %) 2,0 -

15:30    ABD Perakende Satışlar (Ağustos, aylık, %) 0,5 0,4

15:30    ABD Oto Hariç Perakende Satışlar (Ağustos, aylık, %) 0,6 0,5

15:30    ABD İthal Ürünler Fiyat Endeksi (Ağustos, aylık, %) 0,0 -0,2

16:15    ABD Sanayi Üretimi (Ağustos, aylık, %) 0,1 0,3

16:15    ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ağustos, %) 78,1 78,2

17:00    ABD Michigan Üni. Tük. Güv. End. (Eylül, öncü) 96,2 96,6
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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.

2

0216 503 4910

0216 503 5348

0216 503 5394

0216 503 5826

Ekonomik Araştırmalar                                                                                                        http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp

mailto:arastirma@halkbank.com.tr

