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Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ekim sonu itibariyle 1 trilyon 83.5 milyar lira oldu. Borç stokunun 589.6 milyar liralık kısmı Türk lirası,
493.9 milyar liralık kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı TL cinsi iki yıl vadeli sukuk ihracına 3.24 milyar TL talep geldiğini, ihracın talebin tamamı karşılanarak
gerçekleştirildiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, maliye politikalarında bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşu sürdürdüklerini, Ekim’de tüm
zamanların rekorunu kıracak bir cari fazla rakamı görülebileceğini, Kasım-Aralık'ta ciddi bir iyileşme yakalayarak enflasyon hedeflerine çok
yakın bir netice yakalayacaklarını, kurdaki düşüşün olumlu olduğunu, yüzde 25'lerin altına inmeye başlayan kredi faizlerinin, Aralık'ta daha
da düşeceğini söyledi.
Suudi Arabistan'a daha katı yaptırımlar uygulaması için ABD Kongresi'nin yoğun baskısı altında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi
Arabistan'ın "sarsılmaz ortağı" olmaya devam edeceğini, Riyad'a silah satışlarını iptal etmeyeceğini söyledi. Trump böyle bir hamlenin
"aptalca" olacağını ve ABD'nin rakipleri Rusya ve Çin'in işine yarayacağını belirtti.
ABD Başkanı Trump'ın ekonomi danışmanı Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Çin'in Dünya Ticaret
Örgütü'nden çıkarılmasının gündeme gelebileceğini açıkladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brexit anlaşmasında Cebelitarık'ın statüsünde değişiklik yapılmasını istediklerini ve İspanya’nın Brexit
anlaşmasının mevcut taslağına hayır oyu kullanacağını açıkladı.

Piyasalarda Bugün
Küresel büyümeye ilişkin endişelerin yaygınlaşması ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş dün hisse senedi piyasalarında satışlara neden oldu. ABD
borsaları başta teknoloji şirketleri ve petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle enerji şirketlerindeki kayıplar sebebiyle sert geriledi. ABD’deki satış
dalgasından etkilenen Asya borsaları da günü düşüşle sonlandırdı. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin devam etmesi ve küresel büyümeye
ilişkin soru işaretleri yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına ve böylece dün dolar endeksinde yükseliş görülmesine neden oldu.
Dün dolar endeksindeki yükseliş ve Avrupa tarafında devam eden riskler EUR/USD paritesinde düşüşe neden oldu. Güne 1.1453’ten başlayan parite
günü 1.1370’ten düşüşle kapattı.
Ticaret savaşları, Brexit süreci gibi belirsizlikler küresel piyasalarda risk alma iştahını sınırlıyor. Söz konusu ortam güvenli liman olarak görülen altına
talebi canlı tutuyor. Ancak dün dolar endeksinde yaşanan hızlı yükseliş altın fiyatlarının dün günü 1,221 dolar/ons seviyesinden yataya yakın ekside
kapatmasında etkili oldu. Petrol fiyatları, petrol piyasasında yaşanan arz endişeleri nedeniyle dün günü sert düşüşle kapattı. ABD ham petrolü dün
günü %6.59 azalışla 53.43 dolar/varilden sonlandırdı.
Dün küresel piyasalardaki sert satış dalgası ile yükselen dolar endeksinin yanı sıra yurtiçi gelişmelerin de etkisiyle USD/TL kurunda yükseliş yaşandı.
Güne 5.2985’ten başlayan USD/TL kuru 5.2960-5.4677 aralığında hareket ettiği günü 5.3766’dan yükselişle kapattı. USD/TL kurunun yanı sıra
EUR/TL kuru ve sepet kurda (0.5*$+0.5*€) da yükseliş yaşandı. EUR/TL kuru günü 6.1101’den ve sepet kur ise 5.7531’den yükselişle sonlandırdı.
Kur bu sabah dünkü kapanış seviyesinin hafif üzerinde hareket ediyor. Yurtiçinde kurun hareketini etkileyebilecek önemli bir veri açıklamasının
bulunmadığı günde dolar endeksinin hareketi ile birlike yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler takip edilecek. Küresel piyasalarda yatırımcıların riskli
varlıklarda çıkması ve yurtdışı borsalardaki satıcılı ortama paralel Borsa İstanbul’da da satış ağırlıklı işlemler oldu. Bankacılık hisseleri %2.2 değer
kaybı yaşarken, BIST 100 endeksindeki kayıp %3 oldu ve endeks günü 91,686 seviyesinden kapattı. Dün küresel piyasalardaki satış baskısı ve kurdaki
yükselişin etkisiyle yurtiçi tahvil bono piyasasında da satış yaşandı. 2 yıllık gösterge tahvil getirisi dün bir önceki güne göre 39 baz puan yükselişle
%20.70’ten, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 75 baz puan yükselişle %17.39’dan kapandı. Bugün yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler izlenmeye devam
edecek.
Bugün yurtiçinde Ekim ayı konut satışları verisi açıklanacak. Yurtdışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve Japonya’da enflasyon piyasanın
takibinde olacak.
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