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Piyasalar Kapanış Aylık Değişim % 

BIST-100 99.956 7,80 

BIST-30 123.951 8,34 

Tahvil (En Aktif) 25,82 -3,40 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Kapanış Aylık Değişim % 

Atlas  0,77      5,48     

Avgyo  1,13      9,71     

Avtur  1,40      15,70     

Mepet  1,63      6,54     

Metro  0,85      11,84     

Mtryo  1,12      7,69     

Vangd  2,65      12,77     VİOP Kapanış Aylık Değişim % 

BIST-30 Kontratları (Ekim)  126.750      7,87     

Dolar Kontratları (Ekim)  6,0957     -11,77     Yurtdışı Borsalar Kapanış Aylık Değişim % 

ABD – Dow Jones  26.476      1,77     

Almanya – Dax  12.246     -1,07     

Japonya – Nikkei  24.120      5,49     

Parite Kapanış Aylık Değişim % 

Dolar/TL  5,9925     -8,23     

Euro/TL  6,9350     -8,51     

Euro/Dolar  1,1604     -0,23     

Emtia Kapanış Aylık Değişim % 

Altın(Ons/Dolar)  1.192     -0,91     

Petrol (Brent)  82,87      6,38     
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EKİM AYI EKONOMİK TAKVİM 

 

1 Ekim Pazartesi 

Almanya,  Perakende Satışlar 

Türkiye, İhracat 

AB, İşsizlik oranı 

ABD, ISM İmalat 

2 Ekim Salı 

AB, EcoFin toplantısı 

İngiltere, PMI İnşaat 

ABD, FED Başkanı Powell 

konuşması 

 

3 Ekim Çarşamba 

Türkiye, ÜFE – TÜFE 

Almanya, Hizmet PMI 

ABD, ADP istihdam 

ABD, ISM imalat dışı endeks 

 

4 Ekim Perşembe 

ABD, haftalık işsizlik başvuruları 

ABD, Fabrika siparişleri 

5 Ekim Cuma 

Almanya, Fabrika siparişleri 

ABD, Tarımdışı İstihdam 

ABD, Saatlik kazançlar 

8 Ekim Pazartesi 

Almanya, Endüstriyel üretim. 

 

9 Ekim Salı 

Almanya, Ticaret dengesi  

ABD, Redbook endeksi 

 

10 Ekim Çarşamba 

İngiltere, Endüstriyel üretim 

İngiltere, GSYH 

ABD, Üretici fiyat endeksi 

11 Ekim Perşembe 

Türkiye, cari denge 

Avrupa MB, toplantısı 

ABD, haftalık işsizlik başvuruları 

ABD, TÜFE 

12 Ekim Cuma 

Almanya, TÜFE 

ABD, İthal ürünler endeksi 

ABD, Michigan tüketici güven 

endeksi 

15 Ekim Pazartesi 

Almanya, ithal fiyat endeksi 

Türkiye, İşsizlik  

ABD, Perakende satışlar 

 

16 Ekim Salı 

Türkiye, Endüstriyel üretim 

Almanya, ZEW anketi 

ABD, Kişisel harcamalar 

ABD, Endüstriyel üretim 

17 Ekim Çarşamba 

İngiltere, ortalama kazanç 

İngiltere, TÜFE 

ABD, İnşaat izinleri 

ABD, Yeni konut başlangıçları 

18 Ekim Perşembe 

Almanya, Toptan satış fiyat endeksi 

ABD, haftalık işsizlik başvuruları 

 

19 Ekim Cuma 

Çin, GSYH 

ABD, devam eden konut satışları 

22 Ekim Pazartesi 

Almanya MB, aylık raporu 

ABD, Chicago FED ulusal aktivite 

endeksi 

 

23 Ekim Salı 

Almanya, ÜFE 

Türkiye, tüketici güveni 

ABD, Redbook endeksi 

24 Ekim Çarşamba 

Almanya, İmalat PMI 

ABD, Yeni konut satışları 

 

25 Ekim Perşembe 

Almanya, Gfk tüketici güveni 

Almanya, IFO beklentiler 

Türkiye, faiz kararı, üretici güveni 

AMB, faiz kararı 

ABD, haftalık işsizlik başvuruları 

ABD, dayanıklı tüketim mall.sip. 

26 Ekim Cuma 

Türkiye, ekonomik güven endeksi 

ABD, yıllık GSYH 

 

29 Ekim Pazartesi 

İngiltere, kişisel tüketim beklentisi 
30 Ekim Salı 

AB, yıllık GSYH 

AB, tüketici güveni 

Almanya, TÜFE 

31 Ekim Çarşamba 

AB, İşsizlik oranı 

Japonya MB, faiz kararı 

Almanya, perakende satışlar 

AB, tüketici fiyat endeksi 

ABD, ADP istihdam değişimi 

  

 

 

 

Aylık Veriler 

Piyasalar 

Teknik Yorum 

Teknik Analiz 

Portföy Önerileri 
Piyasa Gündemi 

Veri Takvimi 



            

 Aylık Bülten Ekim 2018

 

 

 

 

 

MACD CCI RSI 

 

AL AL AL 

  
Bist 100 endeksi Eylül ayında pozitif bir görünüm sergiledi. 

100.000 seviyesi hem teknik hem de psikolojik olarak 

önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınmasıyla 105.000 

seviyeleri ay içinde hedeflenebilir. Aşağıda ise 90.000 

desteği muhtemel geri çekilmelerde alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. 2018 yılında yurtdışı borsa 

endekslerinden negatif yönde ayrışan BİST endekslerinin 

yükseliş potansiyeli taşıdığını düşünüyor, endeks için 

pozitif görüşümüzü koruyoruz.  
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Goodyear Lastikleri (GOODY); Goodyear, radyal binek oto, kamyonet, minibüs, kamyon, otobüs dış lastikleri ile sırt kauçuğu üretimi ve iş makineleri dış lastikleri, çeşitli iç lastik ve 

kolon satışı faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 58.345 ton karşılığı 3.360.002 adet dış lastik üretmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim, 

adet bazında %4,4 artmıştır. Şirket yılın ilk yarısında cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre % 35 oranında arttırırken, brüt karını da % 42 oranında arttırmayı başardı. Aynı 

dönemde şirketin faaliyet karı % 78 oranında artarken, finansman gideri sonrasında net dönem karında % 56 oranında artış gerçekleşti.  Şirket yılın ilk yarısında yenileme, 

modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 11,4 milyon TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdi. Şirket karlı yapısı ve son çeyreklerde azalma eğilimindeki borçluluk 

yapısıyla dikkat çekiyor. Şirketin faaliyet karlılığındaki artış önemli. Bu olumlu operasyonel performansın yılın geri kalanında da sürmesini bekliyoruz. Sonuç olarak 7,6 F/K oranı ile 

cazip fiyatlardan işlem gördüğünü düşündüğümüz Şirket payları için 4,50 TL hedef fiyat ile % 15 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz. 

Sabancı Holding (SAHOL); Dünyanın 16 farklı ülkesinde 60 binden fazla çalışanıyla faaliyetlerine devam eden Holding'in konsolide gelirleri, 2018 yılının ilk yarısında bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %28 artarak 24,4 Milyar TL’ ye oldu. İlk altı aydaki operasyonel karlılık %14 artışla 4,9 Milyar TL'ye çıkarken, Ana ortaklık net karı aynı dönemde % 52 oranında 

artarak 2,2 Milyar TL olarak gerçekleşti. Sabancı Holding'in toplam varlıkları 2018 yılının ilk altı ayı itibari ile 383,9 Milyar TL'ye ulaşırken; toplam konsolide ana ortaklığa ait 

özkaynakları ise 27,8 Milyar oldu. Holding, düşük kur riski ve düşük borçluluk oranları ile güçlü finansal yapısını korumaya devam ediyor. Bünyesinde güçlü performansa sahip 

şirketler bulunan Sahol’ un iştirak gelirlerinin artmasını ve stratejik ortaklıklar ve yeni yatırımların da ciroya olumlu katkı yapmasını bekliyoruz. 2018 yılında 5 milyar TL tutarında 

yatırım harcaması yapılması planlanmıştır. Enerji Grubu faaliyet karlılığı büyüme beklentisi, perakende ve dağıtım iş kollarındaki operasyonel iyileşmeler ve artan operasyonel karlılık 

nedeniyle yukarı revize edildi. Credit Suisse, Şirket için 13,08 TL hedef fiyat ile Al tavsiyesi verirken, Goldman Sachs 13,50 TL, JP Morgan 13,35 TL hedef fiyat öngörüyor. Sonuç 

olarak biz de Sahol için % 30 yükseliş potansiyeli ile 10,00 TL hedef fiyat öngörüyoruz.  

Emlak Konut GYO (EKGYO); Emlak Konut’ un toplam varlıkları 2018 ilk yarı itibariyle 22,4  Milyar TL’ ye ulaşmıştır. Şirket 2018’ in ilk yarısında 2,3 milyar TL hasılat ile gelirlerini % 

68 oranında arttırırken, 1,3 milyar TL favök karı elde etmeyi başardı. FAVÖK marjı ise %59,10 ile 2017 yılsonundaki  %56,8'in üzerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Şirketin toplam 

aktifleri 22,4 milyar TL olurken, özsermayesi 12,9 milyar TL’ ye ulaştı. Bu dönemde net karlılık ise  % 80 oranında arttı ve Şirket ilk yarıda 1,130 milyar TL net kar rakamı açıkladı. 

Yılın ilk yarısında net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %49 ve %55 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %45 ve %58 idi. Şirket 2018 yılında 7,3 milyar TL 

satış değeri ve 1,8 milyar TL kar hedefliyor. Şirket portföyünde 3,5 milyar TL değerinde arsa bulundurmaktadır. Şirket son durum itibariyle Borsa İstanbul’ da 3 F/K oranıyla ve 3,41 

TL olan defter değerine göre yaklaşık % 50 oranında iskontolu işlem görmektedir. İskontolu piyasa değeri ve Şirketin mevcut portföyü dikkate alındığında Şirketi beğeniyor ve Şirket 

için 2,75 TL hedef ile yaklaşık % 50 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.  
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HalkBank (HALKB); Halkbank, 2018 yılı yarısı itibariyle toplam mevduatını 2017 yılının sonuna göre % 14,5 artışla 221,3 milyar TL'ye yükselterek Türkiye'deki bankalar mevduat 

sıralamasında ikinciliğe yerleşti. KOBİ kredileri ise aynı dönemde % 27,1 artışla 97,7 milyar TL'ye çıktı .KOBİ kredileri alanındaki pazar payı % 14,9 olarak açıklanan Bankanın bilanço 

büyüklüğü ise % 14,1 artışla 348,3 milyar TL'ye yükseldi. Halkbank, Türkiye'nin 4. büyük bankası olurken, özkaynakları aynı dönemde % 11,4 oranında artarak 28,6 milyar TL oldu. 

Halk Bankası 2018 yılı ikinci çeyrekte 1,11 mlr TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %41, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %10 artışa işaret etmektedir. Güçlü 

ücret ve komisyon gelirleri, 374 milyon TL temettü geliri, aktif kalitesinde hafif iyileşme, güçlü kredi ve mevduat büyümesi, vadesiz mevduat tabanındaki genişleme çeyreğin öne 

çıkan unsurları olmuştur. Bankanın 6 aylık net kârı ise 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Halkbank, Borsa İstanbul’ da defter değerine göre yaklaşık % 70 oranında iskontoyla işlem 

görüyor. Banka ayrıca 2,3 Fiyat/Kazanç oranı ile hem sektöre hem de endekse göre cazip fiyatla işlem görmekte. Sonuç olarak HalkBank için 8,35 TL hedef fiyat ile yaklaşık % 25 

yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.  

Enka İnşaat ve Sanayi (ENKAI); Dönem içinde ortalama 18,158 kişinin çalışmakta olduğu ENKA'da odaklanılan sektörler, mühendislik ve inşaat, enerji üretimi, gayrimenkul yatırım 

ve yönetimi ile ticarettir. Şirket dört ana coğrafi bölgede şube benzeri işletmeleri, müşterek yönetime tabi ortaklıkları, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte faaliyet 

göstermektedir. Bu bölgeler; i) Türkiye, ii) Rusya-Gürcistan-Türkmenistan-Kazakistan, iii) Afrika’da Gabon-Cibuti-Moritanya-Ekvator Ginesi; Asya’da Suudi Arabistan-Sri Lanka-

Hindistan-Umman-Irak-Afganistan iv) Avrupa’ da Romanya-Hollanda-İsviçre- Almanya-Kosova olarak gruplanabilir. 2018 yılı ikinci çeyrekte Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı 

dönemine göre % 19 oranında artarak 2,9 milyar TL'ye yükselmiştir. Buna ilaveten brüt kar ise satış maliyetlerindeki görece daha düşük artışın etkisiyle %26,5 oranında artarak 

780,2mn TL'ye yükseldi. Operasyonel giderler de aynı dönemde sadece %7,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2,3mn TL gelir kaydedilmiş ve faaliyet karı da %30,3 oranında 

artarak 642,9mn TL'ye yükselmiştir. Grubun FAVÖK'ü de ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,3 oranında artarak 763,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ancak geçen 

yıl net karlılığa önemli katkı yapan yatırım faaliyetlerinden gelir kaleminin bu yıl bu katkıyı yapmaması nedeniyle yılın ilk yarısında net karlılık önceki yılın gerisinde kalarak 487 mn 

TL olarak geçekleşti. Sonuç olarak 15 F/K oranı ve BİST’ te defter değerinin altında işlem gören Şirket için 5,85 TL hedef fiyat ile % 12 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz. 

Doğuş Otomotiv (DOAS);  Doğuş Otomotiv her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 12 uluslararası markanın Türkiye Distribütörlüğünü yaptığı otomotiv pazarında, endüstriyel 

ve deniz motorları pazarında ve soğutma sistemleri pazarında faaliyet göstermektedir. Tüm ülkeye yayılmış olan 510’u aşkın temas noktasında müşterilerine satış, servis ve yedek 

parça hizmetlerini sunmaktadır. İthalat ve distribütörlük alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra tüketici finansmanı, filo, yedek parça ve aksesuar satışı, lojistik ve müşteri hizmetleri, 

ikinci el araç satışı, hızlı servis, araç muayene ve sigortacılık gibi alanlarda da faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018 yılı ilk yarısında Şirket’ in satış gelirleri geçen yıla göre % 11 oranında 

artarken, aynı dönemde brüt karlılık % 21, esas faaliyet karı ise % 70 artış göstermiştir. Net karlılık ise yaklaşık % 97 artışla 137,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, net kar 

marjının % 1,3’ ten % 2,4’ e yükselmesi dikkat çekiyor. Şirket payları 2015 yılında gördüğü zirve seviyelerine göre gerek TL gerek dolar bazında önemli bir değer kaybı yaşadı. BİST’ 

te 4,6 F/K oranı ve defter değerinin altında fiyat ile işlem gören Şirket paylarının cazip olduğunu düşünüyor ve 7 TL hedef fiyat ile % 30 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.               
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Alarko Holding (ALARK); Alarko Topluluğu’na dahil Şirketler 5 ana faaliyet grubunda toplanmaktadır. Bunlar, Taahhüt, Enerji, Sanayi ve Ticaret, Turizm ve Arazi Geliştirme grupları 

olarak sınıflandırılabilir. Taahhüt ve Arazi geliştirme grubu ciroya katkı yapan en büyük kalem iken, bunu enerji grubu takip etmektedir. Ancak son yıllarda enerji grubunun 

gelirlerdeki ağırlığının arttığı görülmektedir. Holding 2018 yılında Taahhüt Grubunun faaliyet gösterdiği bölgelerden ciddi bir iş potansiyeli beklemektedir. Ekonomideki büyümeye 

paralel olarak orta ve uzun vadede enerji talebinin artacağını öngören Holding, başladığı yatırımları sürdürürken, yeni yatırım fırsatlarını araştırmaya devam etmektedir. Holding’ 

in gelirleri bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %26 oranında artarken, esas faaliyet karında % 550 oranında artış gerçekleşmiştir. Ancak özkaynak yöntemiyle 

değerlenen yatırım zararı nedeniyle Holding bu yıl ilk yarıda zarar açıkladı. Şirketin esas faaliyet kar artışını önemsiyor ve bunun ilerleyen dönemlerde net kara da yansıyacağını 

düşünüyoruz. Şirket ayrıca güçlü finansal yapısı ile dikkat çekiyor. Şirketin mevduatı ve finansal yatırımları finansal risklere karşı Şirketi korurken, önemli bir gelir kalemi de 

oluşturuyor.  Defter değerinin altındaki borsa fiyatı ile cazip çarpanlarla işlem gören Şirketi beğeniyor ve birim pay için 3 TL hedef fiyat ile % 22 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz. 

Migros (MGROS); 2018 yılı ilk yarısında Migros'un konsolide satışları önceki yılın aynı dönemine göre  %20arttı ve 8,5 milyar TL' ye dayandı. Yurtiçi satış büyümesi yılın 2. çeyreğinde, 

Kipa hariç %19,3 olmuştur. Migros'un konsolide brüt karı yılın ilk yarısında %27,6 artış kaydetti ve brüt kar marjı %27,6 oldu. 1 Y 2018'de VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi 

Kar) %39,5 artarak 486 milyon TL olurken, VAFÖK marjı %5,7 olarak gerçekleşmiştir. Kira giderleri öncesi VAFÖK ise 1Y 2018'de %11,1 marj ile 936 mn TL olmuştur. Diğer taraftan, 

2Ç 2018'de Euro kurunun değer artışı dolayısıyla kaydedilen kur farkı giderleri, Şirketin güçlü operasyonel performansını etkiledi ve Şirket 2Ç 2018'de 291 milyon TL konsolide net 

zarar kaydetti. Yılın ilk yarısı itibarıyla Şirketin toplam öz kaynakları 1.016 milyon TL'dir. Migros 1YY 2018'de 134 yeni mağaza açtı. Şirketin mağaza sayısı 31 Ağustos 2018 itibariyle 

2.078'e ulaştı. Migros'un konsolide satış büyümesinin %20 mertebesinde olması beklenmektedir. Şirket 2018 yılında konsolide bazda %5,5-6,0 mertebesinde VAFÖK marjına 

ulaşmayı hedeflemektedir. Yeni mağazaların ve iç talep temelli büyüme beklentisinin Şirket’i olumlu etkilemesini ve Şirketin 2018’ de çift haneli büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. 

Migros’ u beğeniyor ve Şirket için 20,35 TL hedef fiyat ile % 25 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz. 
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PİYASA GÜNDEMİ   

BİST-100 endeksi geçtiğimiz ay pozitif bir seyir izleyerek ayı % 7,8 yükselişle 100.000 seviyelerinden kapattı. Bankacılık Endeksi %19,2’ lik yükselişle endeksi yukarı çekti. Eylül 
ayında TL, global para birimlerinden pozitif yönde ayrışırken, faizlerde de geri çekilme gerçekleşti. Tahvil faizleri % 3,4 oranında gerilerken, Türk Lirası, ABD Doları ve Euro 
karşısında ortalama % 8 oranında değer kazandı. ABD'li rahip Brunson'un Ekim ayı içerisinde serbest bırakılabileceği beklentisi de piyasalardaki iyimserliği destekledi. Yurtdışı 
tarafında ise, ABD Dow Jones endeksi ayı % 1,7’ lik kazançla kapatırken, Almanya Dax endeksi ayı % 1 değer kaybıyla kapattı.  
 
TCMB, geçtiğimiz ay politika faizi olarak kabul edilen haftalık repo faizini 625 baz puan artırdı ve %24’ e yükseltti. Bu karar kur üzerindeki baskıyı azaltırken, BİST endekslerine 
de alım getirdi. Kurda dengelenme, döviz borçlusu Şirketler açısından olumlu. Eylül ayında ayrıca 2019-2021 dönemini kapsayan yeni ekonomi programı açıklandı. Program 
hedeflerinin genel olarak piyasa beklentilerini karşıladığı söylenebilir. Bankaların aktif kalitelerini tespit etmek için yapılacak değerlendirme çalışması ve bunun neticesinde 
gerektiğinde bankaların mali yapısını güçlendirecek politikalar ile ilgili detaylar yakından takip edilecek. BDDK'nın bankalardan dönemsel olarak yaptıkları stres testlerini 
istediği ve bankaların da yaptıkları stres testi çalışmalarını BDDK'ya gönderdikleri belirtildi. Bankaların mali durumlarının güçlendirilmesinin kamu maliyesine nasıl bir yük 
getireceği merak konusu. 
 
Moody's, Türk bankalarının döviz cinsi mevduat notunu B1'den B2'ye indirdiğini ve Türkiye'nin Ba3 kredi notu ve negatif görünüm olan kredi notu üzerinde sonuç 
doğurmayacağını açıkladı. Diğer yandan Fitch de, piyasada devam eden dalgalanma ve para birimindeki zayıflık nedeniyle Türk bankalarının döviz likidite riskinin yükseldiğini 
belirtti.  
 
 

Yurtdışı tarafında kur savaşları devam ediyor. ABD’ nin Çin ürünlerine yönelik 200 milyar dolarlık yeni gümrük tarifesi ve buna tepki olarak Çin tarafının 60 milyar dolarlık ABD 
ürününe vergi uygulaması devreye girdi. ABD Başkanı Trump, 267 milyar dolarlık yeni vergi tarifesinin de devreye girebileceği uyarısında bulundu. Ekim ayında yurtdışı 
piyasalarda ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşına ilişkin gelişmeler Global piyasaların ana gündemi olmaya devam edecek.  
 
ABD'de yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış büyüme % 4.2 ile beklentileri karşıladı. Fed toplantısından ise bir sürpriz çıkmadı ve Fed faizleri piyasa beklentisi dahilinde 25 
baz puan artırarak %2,00-2,25 aralığına yükseltti. Böylelikle Merkez Bankası 2018 yılının üçüncü faiz artışını gerçekleşti. Aralık ayında bir faiz artışı daha yapılacağı beklentisi 
kuvvetlendi. Önümüzdeki sene için ise 3 faiz artışı bekleniyor. FED Başkanı Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve büyümenin sağlıklı bir yolda ilerlediğini belirtti.  
 
Avrupa tarafında Euro bölgesi ekonomisi, 2018 yılı ikinci çeyrekte çeyreklik %0,4, yıllık ise %2,1 büyüdü.  Almanya'da TÜFE, Eylül ayınnda aylık %0,4, yıllık da %2,3 artış 
gösterirken, Kasım 2011'den bu yana en yüksek yıllık artış rakamına ulaşmış oldu. Avrupa Merkez Bankası beklendiği üzere politika faizinde değişikliğe gitmezken %0'da sabit 
bıraktı. Başkan Draghi, Euro Bölgesi enflasyonunda güçlü bir iyileşme olduğunu belirterek, Bankanın önümüzdeki yıl faiz artırma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. 
Draghi ayrıca gıda ve enerji hariç enflasyonun 2020 yılında %1,8 olmasını beklediklerini söyledi.  Draghi'nin açıklamaları sonrasında euro değer kazandı. 
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Yurt içi Makro gelişmelere bakarsak; Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerle uyumlu olarak %5,2 büyüme gösterdi. Böylelikle ilk çeyrekte %7,4 büyüme 
gerçekleştiren ekonominin, ikinci çeyrekte büyüme hızı yavaşladı. Yurt içi talebin büyümeye katkısı güçlü seyretmeye devam ederken, yatırımların büyümeye etkisinin azaldığını 
görüyoruz. Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini 2018 yılı için % 3,8 ve 2019 yılı için % 1,2 olarak korurken, enflasyon tahminini 2018 yılı için % 13'ten % 20'ye ve 2019 yılı için 
ise % 10,8'den % 15'e yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı.  
 
Enflasyon tarafında, TÜFE 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre % 2,30, bir önceki yılın aynı ayına göre % 17,90 arttı. Ana harcama grupları itibariyle ev eşyasında % 
4,56, ulaştırmada % 4,45, konutta % 3,85 artış gerçekleşti. ÜFE ise aylık % 6.6 artarken, yıllık bazda artış % 32'yi aştı. En yüksek artış ise imalat ve enerjide geldi. 
 
Temmuz ayı Sanayi Üretimi %5,6 ile beklentilerin üzerinde artış göstererek üçüncü çeyreğe iyi başladı. Ancak kurların yükselmesi sonrasında Ağustos ve Eylül ayı rakamları bir 
olumsuz etkilenebilir. 2017 yılı Ağustos ayında 874 milyon TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ağustos ayında 5,8 milyar TL açık verdi. Böylece 8 aylık açık %102'lik artışla 50,8 milyar 
TL'ye yükselirken faiz dışı bütçe dengesinde de 559 milyon TL'lik açık gerçekleşti. Ayrıca Mayıs ayında %9,7 olarak gerçekleşen işsizlik oranı Haziran'da %10,2'ye yükseldi. 
Kapasite kullanım oranı ise Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen %77,8 seviyesinden %76,2 seviyesine geriledi. 
 
Cari işlemler açığı Temmuz ayında 1,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 54,5 milyar dolar oldu. Buna göre, cari işlemler açığı, temmuzda geçen yılın aynı 
ayına kıyasla 3 milyar dolar azaldı.  2018 yılı için açık beklentimiz 55 milyar  $ seviyesinde bulunuyor.  
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Telefon                    : 0212 344 09 00 
Fax                            : 0212 344 09 13 
E Mail                       : info@metroyatirim.com.tr 
 
 
UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ 
çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan 
sonuçlar, tercih  edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 
verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


