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  Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.             M.Baki Atılal 
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AÇIKLAMA SON BU YIL FARK %

Yabancilarin Takas Top. daki Orani 62,59 -3,66 

BIST100 FIYAT KAZANC ORANI 7,72177 -29,68 

BIST 100 98631,27 -14,48 

Mumbai Sensex 30 Index (INDIA)(Gecikme   35075,26 2,99

Bovespa (BRAZIL)(Gecikmeli) 83359,76 9,11

Jakarta SE (Indonesia) 5736,48 -9,74 

China Shanghai Comp(GECIKMELI) 2556,33 -22,70 

Nikei 225 (Tokyo) (EOD) 22525,01 -1,05 

Russian RTS Index USD (RUSSIA) (Gecikm    1146,72 -0,67 

Nasdaq 100 Index (Gecikmeli) 7068,67 10,21

FTSE MIB30 Index (FTSE Italia Indices      1F|�2Ş 19287,64 -11,74 

Dow Jones Ind. Kapanis 25250,55 2,15

S&P 500 Index (Gecikmeli) 2750,79 2,58

Dax Perf.Inx (Gecikmeli) 11614,16 -10,09 

CAC 40 Index (Paris)(Gecikmeli) 5095,07 -4,09 

FTSE 100 (CS Comp)(Gecikmeli) 7029,22 -8,57 

PALLADIUM 1083,73 1,96

Bakir (Spot - USD/lb) 2,8206 -13,53 

ALTIN ONS 1226,245 -5,90 

PLATIN 840,415 -9,55 

GUMUS 14,6495 -13,57 

Dollar  Index (Gecikmeli) 95,147 3,28  
 

Bıst-100  

 

 

Sakinlik kazanıyor..   
 

 AB İtalya’yı teyit etti..İtalya'nın 2019 yılına ilişkin bütçe 
taslağı Avrupa Birliği'nin (AB) internet sayfasında 
yayınlandı. Buna göre İtalya'nın 2019 bütçe taslağında 
yüzde 2.4 bütçe açığı/GSYİH hedefini teyit edildi. Bütçe 
taslağına göre İtalya hükümeti toplam borcun GSYİH'ye 
oranı 2021'de yüzde 126.7'ye gerileyeceğini onayladı. 
İtalya sıkıntılarına rağmen 1,1432’den dönen eur/usd 
1,1605 seviyesini test etti.  

 Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.. Altın geçen 
hafta kesin biçimde ons başına 1,200 dolar seviyesinin 
üzerine çıktı ve altın destekli exchange traded 
fonlarındaki (ETF) yatırımlar ve altın ile bağlantılı hisse 
senetleri de yükseldi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı 
ve Brexit'e ilişkin belirsizlikler de güvenli liman alımlarına 
katkıda bulundu. Altın fiyatları, Trump yönetimi ile Suudi 
Arabistan arasında artan gerilim dahil jeopolitik 
sorunlardan dolayı dolarda görülen düşüşün etkisi ile 
Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesi 1233 
ons/usd’den  işlem gördü 

 DXY gücünü koruyor.. ABD Doları, önceki işlemlerde zayıf 
gelen ABD perakende satışlar verisiyle gerilemesinin 
ardından Salı günkü yönünü yukarı çevirdi. Doların altı 
önemli para karşısındaki değerini gösteren Dolar Endeksi 
(DXY), yüzde 0.09 artıda 95.143 seviyesinde istikrarını 
korudu. Bu arada doların pek de güvenli liman olarak 
algılandığını söyleyemiyoruz. ABD hisse senetlerinde ciddi 
satışlar olurken ve  küresel piyasalarda riskten kaçış algısı 
hakimken bile dolar beklendiği gibi güçlü seyretmedi. 

 Asya piyasaları temkinli.. Çin enflasyon verisinin 
beklentiler doğrultusunda (eylül ayında yıllık %2,5 artış)  
gelmesinin ardından Asya piyasaları karışık seyrediyor.. 
Asya hisseleri, ABD tahvil faizleri ve dolar az miktarda 
yukarı yönlü hareket ederken ilk kazançlarını azalttı.  

 Suudi Arabistan kaynaklı siyasi risklerin gündemde 
kalmaya devam etmesine karşın ABD vadelilerde bu 
sabah hafif yükselişler gözlemliyoruz..  

 Bugünün gündeminde ise  ; sanayi üretim endeksi verisi 
bekleniyor. Verinin aylık bazda %2,4 düşüş kaydetmesi, 
yıllık bazda ise %1 artması bekleniyor. Almanya 
ekonomisinin ekim ayındaki görüntüsüne ışık tutacak 
Almanya ZEW endeksi (76 seviyesinden 74,2'ye 
gerilemesi bekleniyor) .ABD tarafında ise Eylül sanayi 
üretim verisinin %0,2 artış kaydetmesi bekleniyor.  

 

BIST-100 ; Güne yatay başlamasını beklediğimiz 
endekste 98,750 ilk direnç seviyemiz. Bu seviyenin üzerinde 
kalmamız 99,100 ve 99,800 seviyesinin hedeflenmesine neden 
olacaktır. Desteklerimiz ise 98,100 ve 97,350 seviyelerimde.   



                                                       

 
 

Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No : 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat : 4, Levent-İstanbul  Tel : +90 (212) 315 10 00 
www.turkishyatirim.com                    www.turkborsa.net               www.turkishfx.com  

        16 Ekim 2018 Salı    
 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ GELİŞMELER 
  

 Enka İnşaat,  Bechtel ve Enka ortak girişimi Sırbistan'da otoyol inşa edecek. Kaynak: Bloomberg 
 

 Anadolu Sigorta  2018 Eylül brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %28 oranında artarak 
376,4mn TL'ye yükselmiştir.  
 

 Avivasa Emeklilik 2018 Eylül toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %23 oranında 
artarak 46,4mn TL'ye yükselmiştir.  
 

 ANACM: 2019 yılı kapasite artışı.. Şişecam Topluluğu Cam Ambalaj Grubu Türkiye Başkanı 
AbdullahKılınç, 2019 yılında 18,2 milyon dolarlık yatırımla Mersin fabrikasında 100 bin ton 
kapasiteli dördüncü fırının hayata geçeceği bilgisini paylaştı. 
 

 Emlak Konut GYO  Dün gerçekleştirilen gayrimenkul satış ihalesinde, muhammen satış bedelleri 
toplamı KDV Dahil 1.150mn TL olan 22 adet gayrimenkulün, 16 adedine KDV Dahil 472mn TL teklif 
gelmiştir. 
 

 Kristal Kola  Yönetim Kurulu, %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. 
 

 Sasa Polyester, Ticaret Bakanlığı'na Kore Cumhuriyeti'nden ithal edilen pet cips ürünüyle ilgili 
başvuru yapmıştı. İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3907.69.00.00.00 Gümrük 
Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Pet Cips olarak tanımlanan eşyanın Kore Cumhuriyeti 
menşeli olanlarının ithalatında 1. yıl %6,5 ve 2.yıl %6 oranında olmak üzere iki yıl süreyle ek mali 
yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verdi. asa Polyester Sanayi A.Ş. Pet 
Cips ürününde %61'lik oran ile Türkiye'nin en büyük üreticisi konumundadır. Şirket satış 
gelirlerinin ise yaklaşık %40‘ı Pet Cips satışlarından elde edilmektedir. 
 

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sebze ve meyve fiyatlarındaki manipülasyonu ve suni 
süreçleri azaltacak Hal Yasası'nın çok yakın süreçte TBMM'ye geleceğini bildirdi.  

 

 Yellen Trump’a karşı… Eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, ABD Başkanı Donald 
Trump'ın para politikasına yönelik eleştirilerini mantıksız bulduğunu belirterek, "Başkan Trump'ın 
yorumlarının Fed'in icraatlarını değiştireceğini sanmıyorum." dedi. 
 

 Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Guindos, ECB'nin faiz  oranlarını gelecek yaza kadar 
değiştirmeyeceğini söyledi. 
 

 Hürriyet/Ahmet Hakan: Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, her an ABD’den uçağa 
bindirilip Türkiye’ye getirilebilir. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Eylül bütçe sonuçlarına göre, geçen yılın aynı döneminde 6,4 milyar 
TL açık veren bütçe, bu yıl da benzer şekilde 6 milyar TL açık verdi. Ocak-Eylül döneminde bütçe 
açığı 56,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Ayrıca, Eylül ayında yaklaşık 4,3 milyar TL faiz dışı fazla 
verildi. Faiz dışı fazla, geçen yılın aynı ayında yaklaşık 2 milyar TL düzeyindeydi. Ocak-Eylül 
döneminde ise faiz dışı fazla 3,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 

 TÜİK verilerine göre Temmuz döneminde işsizlik oranı yıllık bazda 0,1 puanlık artış ile %10,8 
seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı yıllık bazda 0,1 puanlık azalış ile 
%12,9 olarak tahmin edildi. 
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M.BAKİ ATILAL 
m.baki@turkishyatirim.com 
 
 
 
 
 

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin diğer raporlarına; 

 

 

www.turkborsa.net 

 

www.turkishyatirim.com 

 

https://twitter.com/turkishyatirim 

 

https://twitter.com/turkborsanet 

 

https://tr-tr.facebook.com/turkborsa 

 

adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

ÇEKİNCE :  

 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak 

kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler 

mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan 

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

 

Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna 

inanılan kaynaklardan derlenerek ve sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Bu 

rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini 

yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. 

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya 

yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. 
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