
ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı bu akşam 21.00’de açıklanacak. Piyasa bu top-

lantıda faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmesini beklemiyor; ancak Eylül ayı toplantı-

sında politika faizinde 25 baz puanlık artış fiyatlanmış durumda. Bugünkü toplantıda 

ticaret savaşlarının ekonomiye etkisi, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği, getirisi 

eğrisindeki yataylaşma ve geleceğe yönelik ekonomik projeksiyonlarda değişikliğe gidip 

gidilmeyeceğine yönelik tartışmalar olacaktır. Toplantı metninde para politikası duruşu-

nun destekleyici olduğuna ilişkin ifadede değişiklik olup olmayacağı piyasada tartışılma-

ya başlandı. Ancak bu kadar önemli bir ifadenin metinden çıkartılması, peşinden basın 

önünde bir açıklama gerektirebileceği düşüncesinden en erken Eylül toplantısında ger-

çekleşebilir. FED Başkanı Jerome Powell 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada kademeli faiz 

artışının "şimdiki" plan olduğunu belirtmişti.  

Bloomberg’ün hazırladığı habere göre ABD'de Trump yönetimi 200 milyar dolarlık Çin 

ithalatına planladığı tarife oranını iki kattan fazla artırmayı planlıyor. Temmuz ayında 

34 milyar dolarlık Çin ürününe %25 tarife uygulamaya başlayan ABD’nin, 16 milyar do-

larlık ürüne getirilmesi planlanan tarifeler için değerlendirme süreci de Salı günü itiba-

riyle sona erdi; bugün 16 milyar dolarlık gümrük vergisi devreye alınacak ve toplamda 

50 milyar dolara tamamlamış olacak. ABD Başkanı Donald Trump daha önce 200 milyar 

dolarlık ilave ürün için %10 tarife uygulanabileceğini söylemişti. Bir kaynak bu oranın %

25’e çıkabileceğini belirtti. Bu iddialar, ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin de-

vam ettiği bir döneme denk geldi. Konu hakkında bilgi sahibi bir kişi, ABD Hazine Bakanı 

Steven Mnuchin ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin özel görüşmeler gerçekleştirdiği-

ni söyledi. 

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu’nda, 2018 yılsonuna ilişkin enflasyon tahmini %13,4'e 

(5,0 yüzde puan yukarı) yükseltirken, 2019 yılsonuna ilişkin tahminini ise %9,3 olarak 

yukarı yönlü güncellemiştir(2,8 yüzde puan yukarı). Banka’nın orta vadeli hedefi %

5,0’te sabit kalırken, 2020 yılsonuna ilişkin ilk kez açıkladığı enflasyon tahminini ise %6,7 

olarak belirledi. Banka’nın uzun süre sonra enflasyon tahminleri piyasadaki mevcut tah-

minlere yakınsamış oldu. Öte yandan TCMB enflasyon hedeflemesinde en az 3 sene için 

olumlu bir beklenti taşımadığını açıkça ifade etmiş oldu. TCMB'nin revize ettiği varsa-

yımlara bakarsak, ham petrol fiyatları tahmininde 2018 yıl ortalaması 68 dolardan 73 

dolara; 2019’da ise 65 dolardan 73 dolara yükseltildi. İhracat ağırlıklı küresel üretim en-

deksindeki artış 2018 için aşağı revize edilirken 2019 yılı için aynı seviyede korundu. ABD 

doları cinsinden ithalat fiyatları ise yukarı yönlü revize edildi. Banka'nın gıda enflasyonu 

tahminleri 2018 ve 2019 yılları için %7,0’den, sırasıyla, %13,0’e ve %10’a revize edildi. 

Dengelenme sürecini öne çıkartan TCMB çıktı açığı tahminini bir evvelki rapor dönemine 

kıyasla, ilk çeyrek dönemde arttırken ikinci çeyrek için ise geriletti.  

1-Ağu ISO, imalat sanayi PMI, Temmuz 
 Güm. ve Tic. Bak, Öncü dış ticaret verileri, Temmuz 
 Japonya, Nikkei imalat PMI, Temmuz 

 Almanya Markit/BME imalat PMI, Temmuz 
 ABD, Markit ve ISM imalat PMI, Temmuz 
 ABD, FED Faiz Kararı 
2-Ağu BDDK, Haftalık istatistikler 

 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 
 İngiltere, BoE Faiz Kararı 
 ABD, Fabrika Siparişleri, Haziran  
3-Ağu TÜİK, TÜFE, Temmuz (piyasa beklentisi: %0,90 TSKB: %0,72) 
 ABD, İşsizlik oranı, Temmuz 

 ABD, Tarım dışı istihdam, Temmuz 
 ABD, Ortalama saatlik gelirler, Temmuz 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.50            7.506%

22 Nisan 2020 5.125% 96.75            7.093%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.95            8.586%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,952             0.83% 0.38% -15.94%

BİST-30 119,450          1.09% 0.89% -15.95%

XUSIN 119,998          0.30% -0.37% -7.27%

XBANK 119,336          1.12% -9.08% -30.37%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.9098 0.61% 5.82% 29.58%

Euro/TL 5.7500 0.58% 6.34% 26.43%

Sepet Kur* 5.3354 0.74% 6.03% 27.97%

Euro/Dolar 1.1691 -0.11% 0.56% -2.54%

Dolar/JPY 111.86 0.72% 0.15% -0.72%

DXY 94.4930 0.17% -0.19% 2.74%

* %50 Dolar/TL + %50 Euro/TL

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1223.41 0.17% -2.32% -6.07%

Reuters/Jefferies CRB* 200.93 -0.62% -1.35% 1.39%

Brent (Dolar/varil) 74.21 -0.96% -4.51% 11.04%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.78 -0.14% -1.15% -5.93%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.78% 20.57%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.81% 18.41%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.32% 7.29%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.98% 2.98%
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Enflasyon Raporu'nda belirtildiği üzere gıda, temel mal ve enerji kaynaklı olarak enflasyon ikinci çeyrekte yükseldi. Döviz kurunun birikimli etkileri 

ve devam eden güçlü talep gelişmeleri temel mal enflasyonunu yükseltirken hizmet enflasyonunda ise geçmiş enflasyon verilerine endeksleme 

davranışı etkili oldu. Sonuç olarak çekirdek enflasyon göstergeleri bozulma ve sepet geneline yayılan fiyat baskısı ile fiyat artışı yapma eğilimi güç-

lendi, fiyatlama davranışı bozuldu. 

Botaş’ın dün elektrik üretim amaçlı doğalgaz satış fiyatını %49,5 artırmasının ardından doğalgaz ve elektrik fiyatlarına da zam geldi. Buna göre 

bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan elektrik %9,57 zamlandı. BOTAŞ ayrıca konutlarda kullanılan doğalgaza da %9 zam 

yaptı. Elektrik fiyatı sanayi ve ticarethanelerde ise %14 artırıldı. Bu zamlarla birlikte manşet enflasyonun 0,41 yüzde puan yükseleceğini hesaplıyo-

ruz. BOTAŞ’tan yapılan açıklamada ham petrol fiyatları ile dövizde yaşanan yükseliş nedeniyle maliyetlerin önemli oranda arttığı kaydedildi. İSO 

Başkanı Erdal Bahçıvan kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada, BOTAŞ’ın elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın fiyatına yaptığı 

zammı gözden geçirmesini talep etti. Detaylar bültenin enerji kısmında yer almaktadır. 

Dünyanın en büyük para fonu yöneticisi BlackRock’ın 27 Temmuz tarihli belgesi şirketin Türk tahvillerine yatırım yapmaya devam ettiğini gös-

terdi. BlackRock şu anda Türk tahvillerinde en büyük pozisyona sahip şirket. Bloomberg verilerine göre BlackRock ’un 2,5 milyar dolar Türk tah-

vil pozisyonu var. Onu 1,2 milyar dolar ile Allianz SE izliyor. Yatırımcılar bu yıl Türk tahvillerinden yaklaşık %8 kaybetti. Dolar cinsi tahvillerin ortala-

ma getirisi %7,52 seviyesinde bulunuyor. Gelişmekte olan ülke ortalaması ise %6,11 düzeyinde. 

Dolar/TL ABD yaptırımlarına ilişkin devam eden endişelerle tarihi zirvesinin hemen altında, 4,9350 seviyesinde işlem görmeye devam ederken, 

dün ABD'li rahipin ev hapsine itirazının reddedilmesi ardından Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki söylemlerinin yarattığı sınırlı iyim-

serlik zayıfladı. Tahvil/bono getirileri de baskı altında kalmayı sürdürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün tarihi rekor olan %

18,86'ya kadar yükseldi, %18,81’den kapandı. 2 yıllık tahvilde ise bileşik getiri gün içi en yüksek seviye olan %20,78'den kapandı. Yurtiçinde bugün 

saat 10.00'da imalat PMI, saat 12.00'de ise İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayı perakende ve toptan fiyat endeksi açıklanacak. Öte yandan saat 

10.30'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile Temmuz ayı geçici ihracat rakamlarını açıklayacak. 

Yurtdışında ise saat 10.55'te Almanya imalat PMI, saat 11.00'de Euro Bölgesi imalat PMI, saat 15.15'te ABD ADP özel sektör istihdamı, saat 

16.45'te ABD Markit imalat PMI, saat 17.00'de ise günün en önemli küresel verisi olarak ABD ISM imalat endeksi açıklanacak. 

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) - İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın ikinci çeyrek net kârı 1,23 milyar TL oldu. Net kâr rakamı yıllık 

bazda %38 yükselişi, çeyreksel bazda ise %1 gerilemeyi ifade etti. 

Millet Bahçesi bölgede konut piyasasını hareketlendirdi. Türkiye Veri İşleme Merkezi’nin (TUVİMER) araştırmasında Atatürk Havalimanı arazisi-

nin Millet Bahçesi’ne dönüştürüleceğine yönelik açıklamanın Mayıs ayının sonlarında yapılmasıyla birlikte araziye komşu 8 mahallede konut fiyat-

larının yüksek oranda artış sergilediği belirtiliyor. Yapılan incelemeye göre söz konusu bölgede konut fiyatları kısa süre içinde %30’un üzerinde 

yükseliş kaydetti. Araştırma, fiyat artışının yanında konut satışlarının da hareketlendiğine işaret ediyor. Yılın ilk altı ayı itibariyle İstanbul genelinde 

konut satışları ılımlı bir gerileme yaşanırken, çalışma Bakırköy’de %20 oranında artış görülmesinin altını çiziyor. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) aylık görünüm raporunu yayınladı. Raporda önümüzdeki dönem uygulanacak ekonomi 

politikası çerçevesinin bir yıllık sıkılaştırma ya da hızlı büyümeyi gözeten bir programa dayanabileceği belirtildi. İMSAD her iki durumda da inşaat 

sektörü faaliyetlerinin kısa vadede olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'ın sekiz senedir varlığını hissettiren kurtarma paketine son vermesinden bir hafta önce, ülkedeki ge-

lişmeler ve beklentilere dair değerlendirmelerde bulundu. IMF yaptığı açıklamada, Yunan hükümetinin mali ve cari işlem dengesizliklerini bitir-

diğini ve büyümeyi tekrar canlandırdığını, risklerdeki eğilim aşağı yönlü olduğunu belirtti. Ancak açıklamada; “yüksek kamu borcu, bankaların bi-

lançolarının zayıf olması, sermaye kontrolüne bağımlılık, yüksek işsizlik gibi sosyal göstergelerdeki olumsuz görünüm, büyüme üzerinde yük oluş-

turuyor” ifadelerine yer verildi. 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos-Ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 20,9 

milyar liralık iç borç servisine karşılık, 23 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek ve bu dönemde, dış borçlanma yapılmayacak. 

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanundan yararlanılmasına ilişkin dün sona ermesi gereken süre, vatandaşlar ve kurum-

lardan gelen yoğun talep ve başvuru noktalarındaki yoğunluktan dolayı 27 Ağustos Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Söz konusu yapılandırma 

kapsamında, bugüne kadar mükelleflere ait 45,3 milyar lira tutarında borcun yapılandırıldığı aktarıldı. 

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamada, havalimanı yolcu kapasitesinin, yeni iç hatlar 

terminal ek binasının hizmete girmesi ile 33 milyondan 41 milyona çıkacağı belirtildi. Yeni iç hatlar terminal ek binasının 26 milyon euro mali-

yetle hizmete açıldığı açıklandı. Sabiha Gökçen'den yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı döneme göre %12 artışla 16,2 milyon yolcu geçiş yaparken; 

dış hat yolcu sayısı %13 artışla 5,2 milyon, iç hat yolcu sayısı da %12 artışla yaklaşık 11 milyon oldu. 

Kibar Holding'in gıda şirketi Assan Foods, yoğun talep aldığı Uzakdoğu'da fabrika kurmaya hazırlanıyor. 2 yıl içinde Asya pazarında fabrika kur-

mayı hedeflediklerini söyleyen Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, "8 ülkede faaliyet gösteren Hong Konglu bir firma bizi buldu. Dünyada-

ki önemli firmalar bizi tanıyor. Asya ülkeleri ürettiğimiz ürünleri sevdi. Oraya yakın olmamız lazım. Sonrasında Avrupa ve ABD'de de fabrika kurma 

hedefimiz var. Türkiye'de de bir zaman sonra marka satın alarak hızlı tüketim alanına girebiliriz" dedi.  

Türkiye'de savunma ve havacılık, 2018’de güçlü ihracat artışına işaret ediyor. 2018'in ilk 7 aylık döneminde yaşanan artış bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %16'yı geçti. Geçen yıl aynı dönemde 883,5 milyon dolar olan ihracat, 2018'de 1 milyar 29 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin son 

dönemde aldığı kara araçları siparişleri ile yakın dönemde alınan deniz-hava araçları siparişlerinin teslimlerinin başlamasıyla birlikte hızlı artışın 

sürmesi, yıl sonunda ihracatın 2 milyar dolar seviyesine yaklaşması bekleniyor. 

Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz fiyatları %50 oranında zamlandı. Elektrik 

üretim amaçlı doğal gaz kullanımı için geçerli olan 2018 yılı Ağustos ayı doğal 

gaz satış fiyatı 1,3122 TL/Sm3 (0.12332707 TL/kWh) olarak belirlendi. Bu 

doğal gaz satış fiyatı hesaplanırken 4,86 dolar/TL’lik kur baz alındı. Ağustos 

ayından itibaren elektrik üretim amaçlı doğal gaz tüketimine ilişkin fatura 

tutarı, tek faturada TL ve dolar olarak ayrı ayrı gösterilecek. Söz konusu fatura 

tutarına ilişkin ödeme ise dolar olarak hesaplanan fatura tutarının ödeme 

günündeki TCMB ABD Dolar satış kuru baz alınarak TL’ye çevrilmesi sonucu 

hesaplanan bedel üzerinden yapılacak. Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz fiyat-

larına yapılan bu zamdan sonra Gün Öncesi Piyasası’nda ortalama Piyasa 

Takas Fiyatı (PTF) fiyatlarında %15 artış gözlemlendi. Piyasa takas fiyatı 1 Ağustos 14.00-15.00 aralığında 310,40 TL/MWh olarak yılın en yüksek 

seviyesine ulaştı. 

Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarına %9, 300 bin metreküpün altındaki sanayicilerin kullandığı doğal gaza ise %14 zam geldi. Boru Hatları 

ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada “Yaklaşık olarak 44 aydır herhangi bir artış yapılmamış, aksine Ekim 2016 

tarihinde yaklaşık %10 indirim uygulanmıştır. Ham petrol varil fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak doğal gaz alım maliyetlerinde 

önemli oranda artışlar meydana gelmiştir. Son iki yılda Brent petrol fiyatlarında %100’ü bulan ve döviz kurunda ise yaklaşık %63’lük artış gerçek-

leşmiştir. Bu nedenle doğal gaz toptan satış fiyatlarımızda yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunlu hale gelmiştir” denildi. 1 Ağustos tarihinden 

geçerli olmak üzere konut aboneleri ile küçük ve orta ölçekli proses amaçlı doğal gaz kullanan tüketicilerin doğal gaz satış fiyatının %9 oranında 

artırılarak 0,83234 TL/Sm3 seviyesine çıkarıldığı belirtildi. BOTAŞ’ın açıklamasına göre yıllık tüketim miktarı 300 bin Sm3’ün üzerindeki proses 

amaçlı doğal gaz kullanan Serbest Tüketici müşterilere uygulanan fiyatı da %14 oranında arttırılarak 1,000464 TL/Sm3 seviyesine yükseltildi. 
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Akaryakıt türlerinden fueloil ve kalorifer yakıtı fiyatlarında yarından geçerli olmak üzere fiyat artışına gidildi. 1 Ağustos tarihinden geçerli ol-

mak üzere fueloile 13 kuruş, yüksek kükürtlü fueloile 12 kuruş ve kalorifer yakıtına 16 kuruş zam yapıldı. 

Çin Ulusal Uzay İdaresi, “Bir Kuşak Bir Yol” Projesi’ne destek vermesi için “uzaktan optik algılama" özellikli ve yüksek çözünürlüklü kayıt alabi-

len Gaofen-11 uydusunu fırlattı. Long March 4B roketiyle fırlatılan uydu sayesinde Çin, İpek Yolu'nun arazi araştırmasını, altyapısını, şehir plan-

lamasını, tarım ve afet gözlemini sağlayabilecek.  

Apple'ın Nisan-Haziran döneminde geliri %7,3 artarak 53,26 milyar dolara ulaştı. Firmanın net kârı da geçen yılın Nisan-Haziran döneminde 

8,72 milyar dolar iken bu senenin aynı döneminde 11,52 milyar dolara çıkarak %32,1 artış gösterdi. 

BMW’nin, Avrupa pazarındaki üretim kapasitesini arttırma planı kapsamında bir süredir planladığı yeni otomobil fabrikası yatırımının Macaris-

tan'da gerçekleştirileceği belirtildi. 1 milyar euro bedele mal olacak fabrikada çoğunluğu elektrikli olmak üzere, senede 150 bin araç üretilebi-

lecek. Toplam ihracatının %30'u otomotiv endüstrisinden oluşan Macaristan’ın, BMW'nin yeni fabrikasıyla beraber bu oranı %40'a çıkarabileceği 

tahmin ediliyor.  
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Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

 


