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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun yayınladığı düzenleme taslaklarına göre, kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat
acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında altı ay taksit sınırı dokuz aya çıkarılacak. Ayrıca fiyatı 3,500 TL'nin altında olan cep telefonu
kredilerinde vade 6 aydan 12 aya çıkarılırken, bu fiyatın üzerinde olan cep telefonları kredilerinde ise 6 ay olan vade geçici bir madde ile Ocak 2019
sonuna kadar 12 ay vadeye çıkarılacak.
ABD’de öncü verilere göre Kasım’da imalat PMI 55.7 olan beklentilerin altında 55.4 oldu.
Euro Bölgesi imalat sektörü PMI endeksi Kasım ayında 52 olan beklentilerin hafif altında 51.5 açıklandı.
Almanya yılın üçüncü çeyreğinde beklentilere paralel olarak %0.2 daraldı.
Almanya'da imalat PMI Kasım’da 51.6 öncü değeri ile beklentilerin (52.2) altında gelirken, hizmet sektörü PMI da 53.3 ile beklentilerin (54.5) altında
açıklandı.

Piyasalarda Bugün
ABD’de noelin yaklaşmasıyla birlikte hanehalkı tüketiminin artacağı beklentisi ABD borsalarını haftanın son işlem gününde bir miktar desteklese de,
Cuma günü ABD ile Çin arasında yapılacak olan ticaret anlaşması görüşmesi öncesinde yatırımcıların temkinli davranması haftanın son işlem
gününde ABD borsalarının aşağı yönlü kapanmasında etkili oldu. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri ise haftayı aşağı yönlü tamamladı. Dolar, Cuma
günü gelişmiş ülke para birimleri karşısında bir miktar değer kazandı ve doların altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi haftanın
son işlem gününde hafif yükseliş kaydetti. Öte yandan, Asya ve Avrupa borsalarında karışık bir görünüm hakimdi.
Cuma günü ABD piyasaları Şükran Günü sebebiyle yarım gün kapalı olduğundan ABD’de sakin bir seyir hâkimdi. Avrupa tarafında ise kötü gelen PMI
verileri nedeniyle Euro değer kaybetti. Güne 1.1401’den başlayan EUR/USD paritesi günü düşüşle 1.1335’ten sonlandırdı. Bu hafta ABD Başkanı
Donald Trump ve Çin Başkanı Xi Jinping’in G-20 Zirvesi’nde yapacağı görüşme önemli olacak.
Geçen hafta ABD’de Şükran Günü Tatili nedeniyle dolar endeksinin sakin seyir izlemesi altın fiyatlarının da dar bir bantta hareket etmesinde etkili
oldu. Geçen haftayı 1,223 dolar/ons seviyesinde sonlandıran altın fiyatları haftalık bazda yataya yakın bir şekilde kapanış gerçekleştirdi. Önemli bir
veri takviminin bulunmadığı bu haftada piyasalarda gözler 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi’nden gelecek
açıklamalarda olacak. Petrol fiyatları, küresel piyasalarda oluşan arz fazlası ve talepte yaşanan azalmalar nedeniyle sert düşüşüne devam ederek
ayı piyasasına girdi. Cuma günü ABD ham petrolü %6.39 azalış ile günü 50.42 dolar/varilden sonlandırdı.
Geçtiğimiz hafta TL dolar karşısında %1’e yakın değer kazandı. TL’nin dolar karşısında değer kazanmasında ABD ile iyileşen ilişkiler ve petrol
fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Haftanın son işlem gününde güne 5.2860’tan başlayan USD/TL kuru 5.2510 - 5.3111 aralığında hareket ettiği günü
5.2865’ten sonlandırdı. Cuma günü EUR/TL kuru ise Ağustos ayından beri ilk kez 6 seviyesinin altına çekildi ve günü 5.9980’den düşüşle kapattı.
Sepet kurda (0.5*$+0.5*€) da haftanın son işlem gününde bir miktar geri çekilme yaşandı ve sepet kur günü 5.6346’dan düşüşle sonlandırdı. Kur
bu sabah geçtiğimiz haftaki kapanış seviyesinin yakınında hareket ediyor. Yurtiçi ve küresel piyasalardaki gelişmeler takip edilecek. Haftanın son
işlem gününde bankacılık hisselerinde yaşanan %1.12 değer kazancına karşın bankacılık sektörü dışındaki hisselere gelen satışın etkisiyle %3.75
değer kaybı yaşayan BIST 100 endeksi 93,003 seviyesinden kapanış yaptı. Cuma günü 10 yıllık gösterge tahvil getirisinde geri çekilme yaşandı. 10
yıllık gösterge faiz Cuma günü bir önceki güne göre 26 baz puan düşüşle %16.86’dan kapandı. 2 yıllık gösterge tahvil getirisinin kapanış seviyesi ise
bir önceki güne göre değişmeyerek %20.87 oldu.
Bugün yurtiçinde reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı verileri açıklanacakken yurtdışında ABD’de ekonomik aktiviteye ilişkin
verilerin yanı sıra Almanya’da IFO İş Dünyası Güven Endeksi verisi öne çıkıyor.
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