
1 
VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, www.sunseedman.com, veyselkaya@sunseedman.com 

21 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK 

 

 
 

 GÜNLÜK FİNANS PANORAMA 

23 EYLÜL 2019 

 

 

 
SAYFA 2 – TÜRKİYE FİNANS PİYASALARI 

SAYFA 3 – KÜRESEL FİNANS PİYASALARI 

 

© SUNSEEDMAN 
SUNSEEDMAN tarafından hazırlanan bu raporda yer alan fiyat, bilgi, yorum ve tavsiyeler sadece genel anlamda bilgi vermek 

amacıyla hazırlanmıştır ve sadece editörün kişisel görüş ve tecrübelerine dayanmaktadır ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. 

Bu rapora dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü 

kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı SUNSEEDMAN sorumlu tutulamaz. SUNSEEDMAN’in izni alınmadan bu 

bilgilerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. 

http://www.sunseedman.com/
http://www.sunseedman.com/


2 
VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, www.sunseedman.com, veyselkaya@sunseedman.com 

21 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK 

 

 
 

A- CUMA GÜNÜ: 
 5.6750 – 5.7494 arası bir bantta salınan parite günü de 5.745 seviyesinden kapamıştır. Cuma gününe Asya işlemlerinde 

5.715 civarından giriş yapan parite, GENEL İTİBARLA OFANSİF bir seyir izlerken günü de % 0.44 KAZANÇ ile sonlandırmıştır. 

17 yıl sonra Cari Fazla ( 4.45 Milyar Dolar ) verilmesine, enflasyondaki gerilemeye, müspet ERDOĞAN/TRUMP 
görüşmelerine, Suriye’de sözde güvenli bölge çalışmalarına, TRUMP’un yaptırım isteksizliğine, Fed’in ilave 25 baz puan ve 

ECB’nin 10 baz puan faiz düşüşüne, ECB’nin finansal genişlemeye gitmesine, TRUMP’tan da sürekli Fed’e faizlerde düşüş 
ve finansal genişleme baskısına rağmen; BREXIT endişeleri, küresel anlamda güçlü Dolar, Arjantin’de siyasi kaotik ortam 
ve diğer gelişmekte olan ülkelere yayılma riski, TCMB’nin 12 Eylül 2019’da faizlerde 325 baz puan indirime gitmesi, 

derecelendirme kuruluşlarından not indirimleri, küresel/yerel ekonomik ve jeopolitik endişeler, ABD ile S-400, F-35 ve 
Suriye/İran/Doğu Akdeniz anlaşmazlıkları pariteyi bir şekilde halâ güçlü kılmaktadır. 

 

B- USD/TRY FİYAT DÜŞÜRÜCÜ/YAPICI FAKTÖRLER: 
- İdlib/Suriye için Rusya ile yapılan mutabakata ( son günlerde işler maalesef iyice karıştı ), 

- Sözde en az Ekim 2023’e kadar ülkemizde seçimin rafa kalkmasına, 
- Yeni Ekonomi Planı’na, TCMB’nin sıkı duruş politikasına ve alınan tedbirlere, 

- Halâ oldukça yüksek faize ( Merkez Bankası % 16.50, Tahvil % 14.95 civarı ), 

- En büyük ihracat destinasyonu AB’de finansal genişleme hamlesine, 

- Turizmdeki müspet gelişmelere ( rekor ), 

- Fed’in 18 Eylül 2019’da ilave 25 baz puan faiz kesintisine, 

- Nispeten müspet ekonomik verilere ( Enflasyon düşüyor, 17 yıl sonra 4.45 Milyar Dolar Cari Fazla verildi ) ve 

- TRUMP belirsizliğine ( son ara seçimlerde MECLİS’i kaybetti ve topal ördek oldu, SENATO ise devam ) rağmen; 

- ABD ile özellikle Suriye ( FIRATIN DOĞUSU/MÜNBİÇ OPERASYON??? ) ve S-400 ( kısmen geldi, ama ABD’den 
açıklamalar ve tehditler var ) F-35 noktasında devam eden ciddi anlaşmazlıklar, 

- Kabine Ekonomi Yönetimi ve TCMB’nin rezervleri, yapısı ve bağımsızlığı noktasında ( ki başkanı da sürpriz şekilde 

görevden alındı ) CİDDİ ENDİŞELER/ELEŞTİRİLER, 
- TRUMP’un küresel ticaret savaşları, 

- TRUMP’un Ortadoğu’daki siyasi/ekonomik hamleleri ( Kudüs’e Büyükelçilik taşıdı, İran ile Nükleer Anlaşma’dan 

çekildi, İran’a ve onunla iş yapanlara yeni yaptırımları açıkladı, Suriye karışık ) ve Venezuela’daki kaotik durum, 
- Türkiye’nin politik/jeopolitik riskleri ( özellikle komşuları İran, Suriye ve Irak bağlamında ), 

- Menfi ekonomik veriler ( TÜFE % 15.01, İşsizlik % 13.0, 2. Çeyrek Büyüme, - % 1.5 ), 

- Kredi notlarının düşürülmesi ve ilave uyarılar ( S&P en son notu değiştirmedi, ama uyarılarını sürdürdü ), 

Pariteyi BİR ŞEKİLDE GÜÇLÜ tutmaya devam etmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- BUGÜN/PROJEKSİYON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : BARCHART 

 

- Asya’da 5.735 – 5.745 bandında dalgalanmaktadır ve 13 Ağustos 2018’deki rekor 7.2393 altındadır. 
- Kritik 5.5 üzerinde yön YUKARIDIR. 

- AB/TR ve ABD/TR ilişkileri ( İran, F-35 ve S-400 ve Doğu Akdeniz için kafa-karıştırıcı açıklamalar var ) ve son 
yerel seçimler sonrası soru işaretlerine dikkat. TCMB Yeni Başkanı ve Politikaları??? 

- Bu hafta ciddi bir gündem yok, ama ERDOĞAN ABD’de ve özellike TRUMP ile Suriye’deki Güvenli Bölge’yi 

konuşacak… 

TÜRKİYE FİNANS PİYASALARI 

 İçeride, yurtdışında gündüz  saatlerinde parçalı bulutlu havaya ilaveten; yön arayışı etkili olmuştur. 

 Borsa İstanbul/BİST, % 0.10  rağmen kritik ve psikolojik 100.000 seviyesinin üzerinde kalmaya devam 

etmiştir ( 100.237 ). İşlem hacmi ise 8.763 Milyon TL’dir ( hacim fena değil, para çıkışı var! ). 

 2-yıllık Gösterge Tahvil Faizi de çok düşmüştür ( % 14.96 ). 

 
? ( 13 Ağustos 2018’de 7.2393 ile yeni-rekorlara yelken açmıştır! CUMA GÜNÜ de 

oldukça volatildi! ) 
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 CUMA GÜNÜ, hafta sonu öncesinde, KARIŞIK bir seyir vardı. 

 

 Avrupa borsalarında ( Alman DAX, % 0.08  ); SUUDİ ARABİSTAN RAFİNERİLERİNE 

DRONE SALDIRILARINA, ARJANTİN’DEKİ SİYASİ KAOTİK ORTAMA, Hong Kong’taki 

protestolara, AB’de ekonomik endişelere, İngiltere, Yunanistan, İspanya ve 

İtalya’daki politik risklere, ticaret savaşlarına, İran Nükleer Anlaşma belirsizliğine, 

TRUMP kafa-karışıklığına ve BREXIT ( İŞLER ÇOK KARIŞIK ) endişelerine rağmen, Çin 

SHANGHAI Borsası’nda % 0.24  ve Japon NIKKEI Borsası’nda % 0.16  ve kapanış 

öncesi zayıf EUR/USD paritesi ve güçlü NYMEX Petrol ÇOK ÇOK -HAFİF ARTIŞLI 

seyirde etkili olmuştur. 
 

 ABD borsaları ( DOW, % 0.59  ) ise; kapanış öncesi güçlü NYMEX Petrol’e ve 

genel itibarla müspet Avrupa/Asya Borsalarına rağmen, kafa- karıştırıcı Fed, SUUDİ 

ARABİSTAN RAFİNERİLERİNE DRONE SALDIRILARI, ARJANTİN’DEKİ SİYASİ KAOTİK 
ORTAM, Hong Kong’taki protestolar, İran yaptırımları ve küresel ekonomik 

endişeler/ABD resesyon riski, Çin ile ticaret savaşları, terör endişeleri ve TRUMP 

soru işaretleri ile KAYIPLI bir seyir izlemiştir. 
 

 EUR/USD paritesi, CUMA GÜNÜ 1.0995 – 1.1069 bandında hareket ederken, şu 

an 1.1025 seviyelerinde ( Bugün Asya borsalarında ÇOK-HAFİF ARTIŞLI bir seyir var! 

) seyretmektedir. Parite, CUMA GÜNÜ küresel anlamda güçlü Dolar’ı fiyatlamıştır, 

ama bir şekilde kritik 1.10 seviyesinin üzerinde kalmaya da devam etmiştir. 
 

 Petrol son saatlerdeki kâr satışları kayıpları ile NEREDEYSE YATAY bir 

seyir izlemiştir (  ). 

- Suudi Arabistan rafinerilerine drone saldırılarına ve bölgede artan 

tansiyona, ABD HAFTALIK Sondaj Kule Sayısındaki gerilemeye, 

OPEC/OPEC-dışı ülkelerin düşük üretim politikasını Mart 2020’ye kadar 
uzatmasına ( ilave tedbirler de alabilirler ), önemli üreticiler Libya ve 

Venezuela’daki siyasi kaotik duruma ve üretimin aksamasına, ABD’nin 
İran ile Nükleer Anlaşma belirsizliğine rağmen; 

Kar sâtışları, ABD Haftalık Petrol stoklarındaki sürpriz artış, kapanış öncesi güçlü Dolar, Suudi 
Arabistan’ın kendini toparlamaya çalışması, TRUMP’un İran ile tansiyonu düşürme isteği, 

ticaret savaşları, Rusya ve Suudi Arabistan’ın İran üretim kaybını telafi etme niyeti, Çin ve diğer 
önemli ülkeler ile ilgili menfi ekonomik veriler, mevcut güçlü ABD/küresel üretim ve yüksek 

stoklar DENGELİ seyirde etkili olmuştur. 

- Bu bağlamda, Brent Petrol, 64.05 – 65.28 $/Varil ve NYMEX Petrol ise 57.79 – 59.10 $/Varil 

bandında hareket etmiştir. 

- Şu an Asya Borsaları’nda, Ortadoğu’da artan tansiyon ile TOPARLAMALI bir seyir göze 

çarpıyor ( Brent Petrol, 64.80 $/Varil ve NYMEX, 58.60 $/Varil seviyelerinde! ). 

- BRENT, kritik 65 $/Varil altında kalmaya devam ediyor. 

- OPEC/OPEC-dışı üyelerin uygulamalarına ve küresel jeopolitik risklere dikkat! Venezuela ??? 

Suudi Arabistan ??? Libya ??? İsrail/Kudüs ??? İran ??? Suriye??? Nükleer Anlaşma ??? 

KÜRESEL FİNANS PİYASALARI 
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