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 Kapanış Değ% 

XU100 1624,64 +0,52 

XU030 1769 +0,57 

XUSIN 2820 -0,25 

XBANK 1484 +1,27 

XUTUM 1831 +0,41 

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 37.214 +10,96 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 1.798 1.785 

Dolar/TL 9,80 9,80 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 9,84 9,73 

Euro/TL 11,29 11,29 

Sepet Kur 10,56 10,51 

  
 

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

DOBUR 93,00 9,99 

OYLUM 8,05 9,97 

NUGYO 11,47 9,97 

DOAS 37,76 9,96 

TURGG 144,60 9,96 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

RALYH 7,97 -9,94 

DOKTA 32,00 -9,09 

KLMSN 10,15 -7,31 

SARKY 16,98 -6,96 

CUSAN 9,20 -6,79 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

GARAN 10,73        3.737 

PETKM 7,25 3.275 

THYAO 18,13 1.850  

TSPOR 6,50 
                

1.832  

SISE 9,57 1.731 

 

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 
 

 İngiltere, GSYH – 3Ç21, Ticaret Dengesi, Sanayi Üretimi, İmalat 

Üretimi - Eyl 

 Türkiye, Cari Hesap – Eyl, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul 

Kıymet İstatistikleri  

 Euro Bölgesi, GSYH ve Enflasyon Beklentisi   

Küresel piyasalar karışık seyrediyor… 

Küresel piyasalarda artan enflasyon sebebiyle dün yaşanan düşüşten 
sonra bu sabah ABD vadeliler karışık yönde seyrediyor. Asya 
piyasalarında Çin’deki enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması ve 
Evergrande krizindeki belirsizlik sebebiyle yaşanan düşüşün ardından 
kapanışa yakın piyasalar alıcılı seyrediyor. Enflasyon verilerinin ardından  
Dolar endeksi bu sabah 95,00’a kadar yükselerek son 15 ayın en yüksek 
seviyesine yükselmiş bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,57’ye 
kadar yükseldi. Brent petrol petrol fiyatları 82 dolarda bulunuyor. 
Uluslararası takas şirketi Clearstream’in açıklamasına göre, Evergrande, 
30 günlük ilave ödeme süresi dün dolacak üç dolar tahvili için $148 
milyonluk kupon ödemesini zamanında gerçekleştirdi. Yurtiçinde bugün 
TCMB tarafından cari işlemler dengesi açıklanacak. Foreks anketine göre 

1,32 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor. BIST100 endeksinde açılışın 
yatay yönde olmasını beklemekteyiz. 
 
Piyasalarda dün ne oldu?  
 
ABD piyasaları dün beklentilerin üzerinde gerçekleşen TÜFE verileri 
sonrası günü düşüşle tamamladı. Dow Jones %0,59, S&P %0,81 düştü. 
En yüksek değer kaybı ise %1,66 düşüşle Nasdaq borsasında yaşandı. 
ABD'de Ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Verilere göre 
yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 
Haftalık ilk işsizlik başvuruları 267 bine gerileyerek istihdam tarafında 

toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Almanya’da açıklanan TÜFE 
verisi de %4,5’e yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık 
enflasyon son 28 yılın en yükseğine ulaştı. Yurtiçinde açıklanan işsizlik 
oran Ekim’de %11,5’e geriledi. Eylüldeki 12,10%’da bulunuyordu. 
Ekimde toplam istihdam edilen sayısı 29 milyon 254 bin kişi oldu. Dünya 
tarihindeki ilk kripto para birimi Bitcoin dün 69 bin dolara yükselerek 
tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 
 

Veri Gündemi: Bugün Euro bölgesinde Merkez Bankasının GSYH ve 
Enflasyon beklentileri yayımlanacak. İngiltere’de Ticaret dengesi, GSYH 
büyüme verileri ve Sanayi üretimi takip edilecek. GSYH’nin bir önceki 
çeyreğe göre %1,50, bir önceki yıla göre %6,80 büyümesi bekleniyor.  

Eylül ayı sanayi üretiminin bir önceki aya göre 0,20% artması 
bekleniyor. Ticaret Dengesinde ise 13,4 milyar sterlin açık bekleniyor. 
Yurtiçinde Foreks anketine göre cari hesap dengesinin Eylülde 1,32 
milyar dolar fazla vermesi bekleniyor.  
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Ekonomi Haberleri  

 Biden: Enflasyon Amerikalıların cebini yakıyor. Biden, ABD'de açıklanan ekonomik 

verilere ilişkin değerlendirmede bulundu. İşsizlik maaşı başvurularına değinen Biden, ilk kez 
işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 6 haftadır düşüş kaydettiğini ve göreve 
geldiğinden bu yana işsizlik maaşı başvurularının yüzde 70 azaldığını kaydetti. Biden, ABD'de 
31 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon oranına ilişkin ise "Enflasyon Amerikalıların cebini 
yakıyor ve bu eğilimi tersine çevirmek benim için en önemli öncelik." değerlendirmesinde 
bulundu. Biden, "Enflasyonun izlenmesi ve mücadele edilmesi için gerekli adımların atılması 

konusunda ABD Merkez Bankasının bağımsızlığına olan bağlılığımı yeniden vurgulamak 
istiyorum." ifadesini kullandı. 

 ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesinde. ABD'de Ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi 
açıklandı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye 
çıktı. Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 5,9 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. 

Ekim'de tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin 
beklenti yüzde 0,6 olmuştu. Çekirdek gösterge olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici 
fiyat endeksi Ekim'de yıllık bazda yüzde 4,6 arttı. Beklenti yüzde 4,3 olarak belirlenmişti. 

 ABD’de işsizlik maaşı başvuruları pandemi döneminin en düşüğünde. ABD Çalışma 
Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 6 Kasım’da sona eren haftada 

267 bine geriledi. Bu, pandeminin başladığı Mart 2020’nin ortalarından beri görülen en düşük 
seviye olarak kayda geçti. Başvurular böylece altı hafta üst üste düşüş trendini sürdürdü. 
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 260 bindi. 4 haftalık ortalama 
başvurular da 7 bin 300 düşüşle 278 bine geriledi. 

 ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü güncelledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin 

(EIA) "Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham 

petrolün ortalama varil fiyatının 71,59 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ekim ayı 
raporunda 71,38 dolardı. Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının bu yıl 
için 69,02 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı ortalaması için ekim ayında 68,48 dolar 
tahmininde bulunulmuştu. 

 Bitcoin rekor kırdı. Bitcoin, ABD'de yıllık enflasyonun 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye 
çıkmasının ardından ilk kez 69 bin dolara yaklaşarak rekor kırdı. Analistler, ABD'de yıllık 
enflasyonun yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşması sebebiyle, Bitcoin’in 
yatırımcılar için artan maliyet baskılarına karşı bir sığınak haline dönüştüğü görüşünde. CF 

Benchmarks CEO'su Sui Chung, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, Ağustos ayında 
başlayan, Eylül ve Ekim aylarında ralli yapan Bitcoin’in dünya genelinde tüm büyük 
ekonomilerde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle rağbet gördüğünü söyledi. 

 
 Borç krizindeki Evergrande, 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini gerçekleştiremedi. 

Çin'in emlak devi ve aynı zamanda dünyanın en büyük borca sahip gayrimenkul geliştirme 
şirketi olan Evergrande resmi olarak temerrüde düştü. Şirket, şu ana kadar tüm ödemelerini 
gerçekleştirerek temerrüte düşmekten kaçınmıştı. Ancak, şirketin 148 milyon doları aşan Nisan 

2022, 2023 ve 2024 tahvil kupon ödemesi için tanınan 30 günlük süre sona erdi. 
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 Almanya'da enflasyon 28 yılın en yüksek seviyesinde. Almanya'da eylül ayında yüzde 
4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde yüzde 

4,5'e yükseldi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış gösterdi. Uzmanlar, ülkede 
yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, 
ham madde ve başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu belirterek, 
gelecek aylarda daha yüksek enflasyon oranlarının görülebileceğine işaret etti. 

 
 Moody’s’ten Türkiye için "mali çıpa" değerlendirmesi. Uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşu Moody’s, Türkiye'deki mali disiplinin, kamu finansmanının dayanıklılığını sürdürmesini 

sağlayacağını bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşunun "Gelişen Piyasalar Görümümü" 
başlıklı raporunda, Türkiye’nin gelecek yıl yüzde 4,8 seviyesinde büyüme kaydetmesinin 
beklendiği belirtildi. Raporda, “Türkiye’nin mali çıpası ve ekonomik aktiviteyi destekleyen güçlü 

kredi büyümesi, kamu maliyesinin dayanıklılığını sürdürmesini sağlayacaktır.” ifadesine yer 
verildi. Demografik görünümün gelişen piyasalardaki bankaların performanslarına olası 
etkisinin de değerlendirildiği raporda, “Yaşlanan iş gücü, Doğu Avrupa ve Rusya'da bankaların 
karlılığını düşürecektir. Orta Asya ve Türkiye'deki bankalar ise genç ve artan nüfustan gelen 

kredi talebinden daha fazla yararlanacaktır.” ifadeleri kullanıldı. 

 Yurtiçinde İşsizlik oranı Ekim'de yüzde 11,5'e geriledi. TÜİK verilerine göre mevsim 
etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,5 seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında işsizlik oranı 
yüzde 12,2 olmuştu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı 
Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 

ise 0,3 puanlık azalış ile %11,5 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış 
istihdam oranı %45,8 oldu İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 
426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %45,8 oldu. 

 İhracat birim ve miktar endeksleri Eylül'de arttı. Eylül'de ihracat birim değer endeksi 
%11,8, ihracat miktar endeksi %16,3 arttı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat 

birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 arttı. Endeks bir önceki 
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %24,6, 
yakıtlarda %75,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,2 arttı. İhracat birim 
değer endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %12,7 arttı.  

 İnşaat maliyetleri Eylül'de yıllık %39,54 arttı. İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Eylül 
ayında bir önceki aya göre %0,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,54 arttı. Bir önceki aya 
göre malzeme endeksi %0,41 arttı; işçilik endeksi %0,18 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı 
ayına göre malzeme endeksi %47,44, işçilik endeksi %22,25 arttı. 

Şirket Haberleri  

 

 Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ALGYO): Bodrum Gündoğan’da 1022 yatak 

kapasiteli Green Beach Resort Otel'in 422.875.000 TL (KDV hariç) bedel üzerinden satın 

alınmasına ve bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir. 

 

 Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirketin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Emlak 

Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 02/11/2021 tarihli Olağanüstü 
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Genel Kurul Toplantısı'nda tamamı nakden karşılanmak üzere şirket sermayesinin 50.000.000 

TL'den 150.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, tescil işlemleri tamamlanmıştır. 

 

 Margün Enerji Üretim (MAGEN): Şirketin sürdürülebilir politikaları doğrultusunda karbon 

ticareti alanında gerekli sertifikasyon sürecinin başlatılması ve uluslararası akreditasyon 

adımlarının atılması amacıyla Profed Enerji Çevre Danışmanlık ile 10.11.2021 tarihinde hizmet 

sözleşmesi imzalanmıştır. Alınacak hizmet çerçevesinde 01.01.2016 tarihinden itibaren 

faaliyetlerini sürdüren güneş enerji santrallerinin geçmişe dönük beş yıllık karbon 

hesaplamalarının yapılması, birikmiş olan hakların uluslararası akreditasyon sürecinin 

tamamlanmasının ardından karbon satışı yapılarak gelir elde edilecektir.  

 

Ekonomik Takvim 

11 Kasım Perşembe         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

İngiltere 10:00 GSYH - Çeyreklik 3Ç21 1,50% 5,50% 

İngiltere 10:00 GSYH - Yıllık 3Ç21 6,80% 23,60% 

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi - Aylık Eyl 0,20% 0,80% 

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Eyl 3,10% 3,70% 

İngiltere 10:00 İmalat Üretimi - Aylık Eyl 0,20% 0,50% 

İngiltere 10:00 Ticaret Dengesi - GBP Eyl -14,3 mlr -14,93 mlr 

Türkiye 10:00 Cari Hesap - USD Eyl 1,32 mlr 0,53 mlr 

Euro Bölgesi 13:00 AMB GSYH ve Enflasyon Beklentisi       

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ksm     

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ksm     

12 Kasım Cuma         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin 05:00 İşsizlik Oranı Ksm   4,90% 

Türkiye 10:00 Yıl Sonu TÜFE Tahmini Ksm   17,63% 

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Eyl 10,10% 13,8 

Türkiye 10:00 Perakende Satışları - Aylık Ksm   0,30% 

Türkiye 10:00 Perakende Satışları - Yıllık Ksm   15,00% 

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi - Aylık  Eyl -0,20% -1,6% 

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Eyl 4,50% 5,10% 

ABD 18:00 İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı  Eyl 10,925 mn 10,439 mn 

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Ksm 72,5 71,7 

ABD 20:10 FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması       

15 Kasım Pazartesi         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 
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Japonya 02:50 GSYH - Çeyreklik 3Ç21 -0,20% 0,50% 

Japonya 02:50 GSYH - Yıllık 3Ç21 -0,80% 1,90% 

Çin 05:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Ekm 3,00% 3,10% 

Çin 05:00 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm 3,50% 4,40% 

Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi  Ekm   -23,59 mlr 

Euro Bölgesi 13:00 Ticaret Dengesi Eyl   4,8 mlr 

16 Kasım Salı         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

İngiltere 10:00 İşsizlik Oranı  Eyl 4,50% 4,50% 

Euro Bölgesi 13:00 GSYH - Çeyreklik 3Ç21 2,20% 2,20% 

Euro Bölgesi 13:00 GSYH - Yıllık 3Ç21 3,70% 3,70% 

ABD 16:30 Çekirdek Perakende Satışlar - Aylık Ekm 0,70% 0,80% 

ABD 16:30 Perakende Satışlar - Aylık Ekm 0,70% 0,70% 

ABD 16:30 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm   13,95% 

ABD 17:15 Kapasite Kullanım Oranı  Ekm 75,90% 75,20% 

ABD 17:15 Sanayi Üretimi - Aylık Ekm 0,70% -1,30% 

ABD 17:15 Sanayi Üretimi - Yıllık Ekm   4,62% 

ABD 17:15 İmalat Üretimi - Aylık Ekm 0,10% -0,70% 

 

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks, 
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Raporu Hazırlayanlar: 

 

Sevgül Düzgün 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür 

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35  

 

Sadullah Çalışır 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı  

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr  (216) 649 77 36 

 

Uyarı: 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 rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup 

yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir 

yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. 

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir 

bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan 

kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

mailto:Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr
http://www.anadolubank.com.tr/
mailto:Scalisir@anadoluyatirim.com.tr
http://www.anadolubank.com.tr/

