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Merkezi yönetim brüt borç stoku, Eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 121.2 milyar lira oldu. Borç stokunun 587 milyar liralık kısmı Türk lirası, 534.2
milyar liralık kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.
TÜİK tarafından Eylül ayı yurtdışı ÜFE verileri açıklandı. Yurtdışı ÜFE, Eylül ayında Ağustos ayına göre %10.14, bir önceki yılın ayını ayına göre
de %75.04 artış gösterdi.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen STAR Rafinerisi’nin açılış töreni İzmir'in Aliağa
ilçesinde gerçekleştirildi. STAR Rafineri’nin Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının ve cari açığın azaltılmasına destek olması
hedefleniyor.
ABD'de Chicago Fed Endeksi Eylül'de 0.22 olan beklentilerin altında 0.17 oldu.
Almanya'da üretici fiyatları Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 olan beklentilerin üzerinde %3.2 arttı. Üretici fiyatları bir
önceki aya göre ise %0.5 arttı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) bankaları içerisinde en güçlü
bankaların Çin bankaları ve en zayıf bankaların ise Rus bankaları olduğunu açıkladı. Çin bankalarının takipteki kredilerinin toplam krediler
içindeki payının %1.5 seviyesinde olduğu ifade edilen açıklamada, Rus bankalarının takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payının
%11.8 seviyesinde olduğu açıklandı.

Piyasalarda Bugün
ABD borsaları bu hafta açıklanacak olan büyük teknoloji ve sanayi şirketlerinin bilanço açıklamaları öncesinde haftanın ilk işlem gününde karışık
kapandı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde ise dün aşağı yönlü hareketler hakimdi. Dolar dün gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri
karşısında değer kazandı ve doların altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi haftaya yükselişle başladı. Asya’da borsalar Çin
kaynaklı endişelerle düşerken, Avrupa borsaları İtalya ve İngiltere kaynaklı endişelerin yanı sıra açıklanan olumsuz şirket bilançoları sonrasında
haftaya düşüşle başladı.
İtalya’nın bütçe tasarısına ilişkin endişeler ve Brexit, Euro üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dün güne 1.1511’den başlayan EUR/USD
paritesi günü düşüşle 1.1464’ten sonlandırdı.
Dün dolar endeksinde yaşanan yükseliş son günlerde yukarı yönlü girişimlerde bulunan altın fiyatlarına satış getirdi. Dolar endeksindeki yükselişin
olumsuz etkisine rağmen reel faiz getirilerindeki hafif geri çekilmenin ve güvenli liman ihtiyacının canlı olmasının etkisiyle altın fiyatları günü sınırlı
kayıpla 1,221 dolar/ons seviyesinden tamamladı. 100 günlük basit ortalama seviyesi 1,225 dolar/ons civarında hareket eden altın fiyatlarının bu
seviyenin üzerine yerleşmesi, 2016 yılından bu yana önemli bir direnç seviyesi olan 1,240 dolar/ons’u öne çıkarabilir. Ancak böyle bir yükseliş için
altın fiyatlarını destekleyecek yeni gelişmelere yaşanması gerekiyor. Suudi yetkililer siyasi olaylarla petrol üretimini birbirinden ayrı tuttuklarına
yönelik açıklama yaptı. Bu açıklama petrol fiyatlarının artacağı endişelerini hafifletti. Ancak Kasım ayında İran’a yönelik devreye girecek olan
yaptırımlar petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dün ABD ham petrolü yatay seyrederek 69.17 dolar/varilden sonlandırdı.
Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksinde yükseliş yaşanması USD/TL kurunda yükseliş yaşanmasında etkili oldu ve TL günü 5.6644’ten kapattı.
EUR/TL kuru dün günü yatay olarak 6.4966’dan kapatırken, sepet kurda (0.5*$+0.5*€) ise yükseliş yaşandı ve sepet kur günü 6.0860’dan kapattı.
Kur bu sabah dünkü kapanış seviyesinin üzerinde yükselişle hareket ediyor. Yurtiçi ve küresel piyasalardaki gelişmeler piyasanın takibinde olacak.
Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde satışla karşılaştı. %1.92 değer kaybı yaşayan bankacılık hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksi 1.84
düşüşle 94,682 seviyesinden günü tamamladı. Yurtiçi gösterge tahvil getirilerinde yükseliş dün de devam etti. 10 yıllık gösterge tahvil getirisi dün
bir önceki güne göre 38 baz puan yükselişle %19.12’den, 2 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 4 baz puan yükselişle %25.84’ten kapandı. Bugün Hazine
ihaleleri takip edilecek. Hazine bugün Ekim ayı borçlanma programı kapsamında 2 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracını ve 5 yıllık yeni gösterge
tahvilin ilk ihracını gerçekleştirecek. Bu iki ihale ile Ekim ayı borçlanma programı sona erecek. Bu haftanın asıl gündem maddesi ise Perşembe günü
yapılacak TCMB toplantısı. Toplantıdan çıkacak kararlar faizler üzerinde etkili olacak.
Bugün yurtiçinde Ekim ayı tüketici güven endeksi verisi açıklanacak.
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Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermemekte ve bu rapor ve içindeki bilgilerin
kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Bu rapor sadece bilgi
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