
ABD Merkez Bankası (FED) 2008 finansal krizinden bu yana yapılan ilk indi-

rimde piyasa beklentisi ile uyumlu olarak politika faizini 25 baz puan düşür-

dü ancak seri faiz indirimlerine gerek duymadığını ifade ederek piyasanın 

istediği sinyali vermedi. FED ayrıca finansal kriz döneminde ekonomiyi des-

teklemek için satın aldığı varlıklardan oluşan 3,6 trilyon dolar tutarındaki de-

vasa tahvil portföyünü küçültmeyi daha önce açıkladığı tarihten iki ay önce 

durduraracağını açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından basın toplantısı dü-

zenleyen Başkan Jerome Powell, faiz indirim kararına gerekçe olarak küresel 

ekonominin ivme kaybettiğine yönelik belirtileri ve ABD'nin dış ticaret ortak-

larıyla yaşadığı gerilimi ve bu riskin yükselme potansiyelini gösterirken, 

enflasyonun da ısrarcı şekilde %2'lik hedefin altında kaldığını vurguladı. Baş-

kan Powell, faiz indirimini büyümenin devamını sağlayacak bir “ara döngü 

ayarlaması” olarak gördüğünü ve bu aksiyonu bir “sigorta indirimi” olarak 

tanımladığını ifade edince indirimlere devam edilmesini bekleyen yatırımcılar 

hayal kırıklığı yaşadı. Zira Powell bu kararın uzun bir indirim döngüsünün baş-

langıcı olmadığını belirtti. Ancak daha sonra bu ifadeleri yumuşatarak 

"Sadece tek bir faiz indirimi yapılacak demedim" ifadesini kullandı. Kansas 

City ve Boston FED başkanlarının karşı oy kullandığını, ama daha önemlisi 

ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle FED Başkanı’nın açıklamalarından 

memnun olmadığını görmekteyiz. İşlemciler önümüzdeki döneme ilişkin faiz 

indirim beklentilerini düşürmeye başladılar. ABD’de kısa vadeli tahviller değer 

kaybederken, uzun vadelilerin değeri ise yükseldi. ABD'nin iki yıl vadeli gös-

terge tahvilinin getirisi %1,87'ye çıktı. S&P 500 endeksi toplantı sonuna doğru 

bir miktar toparlanarak günü %1,1 düşüşle kapandı. Dolar ise günü %0,5 ka-

zanımla bitirdi. 

TCMB yılın üçüncü enflasyon raporunda, 2019 yılsonuna ilişkin enflasyon 

tahminini %13,9'a indirirken 2020 yılsonuna ilişkin tahminini ise %8,2’de 

muhafaza etti. TCMB, (i) sıkı para politikası duruşunun; (ii) işlenmemiş gıda 

enflasyonunda ürün arzındaki artışa bağlı olarak meydana gelen yavaşlama-

nın; (iii) iç talep koşullarındaki zayıf seyrin ve (iv) ılımlı seyreden emtia fiyatla-
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,082          -0.59% 1.88% 11.85%

BİST-30 128,366          -0.66% 2.12% 12.26%

XUSIN 116,173          -0.59% 2.72% 10.77%

XBANK 147,304          0.00% 1.94% 25.11%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5854 0.53% -1.64% 5.63%

Euro/TL 6.1806 -0.24% -2.98% 2.12%

Sepet Kur* 5.8708 0.01% -2.31% 3.60%

Euro/Dolar 1.1074 -0.71% -1.15% -3.44%

Dolar/JPY 108.74 0.14% 0.66% -0.75%

DXY 98.5160 0.30% 1.81% 2.75%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 15.98% 16.03%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.47% 15.52%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.74% 6.74%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.05% 2.06%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.01         5.241%

22 Nisan 2020 5.125% 100.08         4.994%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.15            6.578%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1413.55 -1.19% -0.35% 10.20%

Reuters/Jefferies CRB* 187.56 0.11% 0.56% 6.59%

Brent (Dolar/varil) 65.05 -1.24% 1.67% 18.42%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.23 0.04% 5.59% -24.01%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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rının ikinci çeyrekte enflasyondaki iyileşmeyi destekleyen unsurlar olduğunu belirtirken, (i) güçlü turizm talebinin, (ii) döviz kuru ve reel birim 

işgücü maliyetlerindeki seyrin ve (iii) geçmiş enflasyona endeksleme davranışının söz konusu iyileşmeyi sınırladığını tespit etti. eeçen hataaki 

faiz indirimi kararı öncesinde senenin geri kalanında gerçekleşecek olan üç Para Politikası Kurulu toplantısının ilk ikisinde 100’er puanlık faiz 

indirimi ile toplam 200 puanlık bir düşüş öngörmüştük. Öte yandan aynı rapor içinde küresel konjonktürün elverişli olduğu bir ortamda faiz 

indirimlerinin 150 baz puana çıkabilme ihtimalinden bahsetmiştik. eörüşümüzü koruyoruz. 

2019 yılı Haziran ayında, ihracat 2018 yılının aynı ayına göre %14,3 gerileyerek 11,1 milyar dolar, ithalat ise %22,7 düşerek 14,3 milyar do-

lar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı %42,5 azalarak 3,2 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Haziran ayında        

%70,1 iken, 2019’un aynı ayında %77,7'ye yükseldi. 2019 yılında Haziran ayına kayan uzun Ramazan bayram tatili nedeniyle, bir sene evveline 

kıyasla 3 işgünü daha kısa çalışma takvimine tabi bir ay söz konusu oldu. 2019’un ilk yarısında ihracat yıllık bazda %1,9 artarken, ithalat ise      

%19,8 geriledi. Ana mal gruplarına dair ithalat rakamlarında iç talepte devam eden daralma nedeniyle toplu bir gerileme söz konusu oldu. Tü-

ketim ve yatırım malı ithalatı, yıllık bazda, sırasıyla, %36 ve %24 geriledi; ara malları ithalatı da %16,7 azalma kaydetti. İhracat tarafında ise ilk 

altı ay sonunda tüketim malı ihracatında %0,5 gerileme görülürken, (altın hariç) ara madde ihracatında %3,3, yatırım malları ihracatında da     

%3,7’lik artış kaydedildi. Tüketim malı ihracatında binek oto grubu yıllık bazda son altı aydır kesintisiz olarak geriledi. Dayanıklı tüketim malları 

ihracatı ise %9,1 artarken, yarı-dayanıklı tüketim malı ihracatında artış yatay seyretti. Haziran ayında AB'ye yapılan ihracat yıllık bazda %13,9 

gerilerken, (altın hariç) MENA bölgesi ihracatı %16,6 düştü. Haziran ayında 12 ay birikimli cari dengede artı görmeye hazırlanalım. 

Hazine, Ağustos'ta toplam 8,9 milyar TL iç borç servisine karşılık 6,5 milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Borçlanmanın üç ihale ve bir kira 

sertifikası ile yapılması planlanıyor. Eylül'de ise toplam 10 milyar TL iç borç servisine karşılık 9 milyar TL iç borçlanma; Ekim'de ise toplam      

7,4 milyar TL borç servisine karşılık 6,7 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor. 

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli banka Emirates NBD'nin Denizbank'ın %99,85'ini Rus Sberbank'tan satın alması işlemi dün tamamlanır-

ken, yeni ortak Denizbank'ın ekstra sermaye ihtiyacı halinde yanında olacağını söyledi. Emirates NBD, Denizbank'ın %99,85'ini 15,5 milyar 

lira, yani 2,77 milyar dolar karşılığında Rus Sberbank'tan almak için Nisan ayında anlaştı. Bu fiyat geçen yıl Mayıs ayında 3,2 milyar dolar olarak 

açıklanan değerin yaklaşık %20 altında kaldı. Emirates NBD eroup CEO'su Shayne Nelson her ülkenin inişi çıkışı olduğunu belirterek, Türki-

ye'nin demografisi güçlü büyük bir ekonomi olduğuna dikkat çekti ve "Biz burada uzun vadeli yatırımcıyız" dedi. Toplantıda verilen bilgilere 

göre, ikinci yarı itibarıyla 210 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Denizbank'ın kredileri 142,8 milyar TL, mevduatları da 146,3 milyar TL seviye-

sinde. 

Doğal gaz fiyatlarına zam. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

(BOTAŞ) tarafından ilan edilen doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında; konut ve kademe-1 (yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin Sm3 altında) 

tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama %14,97, kademe-2 (yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin Sm3 üzerinde), organize sanayi 

bölgeleri ve yoğunlaştırılmış doğal gaz (CNe) üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketicilere ise %13,73 oranında zam yapıldı. Yeni fiyatlar 1 

Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerli olacak.  

Haziran ayında yabancı ziyaretçi sayısı 5 milyon 319 bin olarak gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Haziran’da yabancı 

ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %18,1 artış gösterdi. Böylece yılın ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2’lik 

artış kaydedilmiş oldu. Haziran ayında Alman, İngiliz ve Rus ziyaretçilerin sayısı yıllık bazda sırasıyla %30, %17 ve %5 oranlarında yükseldi. 

TÜİK 2019 yılı ikinci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Son çeyrekte 7,97 milyar dolar turizm geliri elde edildi ve gelirler yıllık olarak      

%13,2 büyümüş oldu. Kişi başı ortalama harcama %1,8 azalarak 625 dolar seviyesinde kaldı. Yabancıların ortalama harcaması 607 dolar olur-
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ken, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması 766 dolar oldu. Turizm gideri ise geçen yılın aynı çeyreğine göre %34,4 azaldı 

ve 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Ziraat Bankası ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Banka ikinci çeyrekte 1.714 milyon TL net kâr elde etti. Açıklanan kâr rakamı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %22,9 azalışa işaret ediyor. Bankanın 2.816 milyon TL olan 6 aylık net kârı ise %28 düşüş gösterdi. 

Türkiye Ekonomi Bankası ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Banka ikinci çeyrekte 317 milyon TL net kâr elde etti. Açıklanan kâr rakamı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %25,8 azalışa işaret ediyor. Banka ilk 6 aylık dönemde %12,9 düşüşle 630 milyon TL net kâr kaydetmiş oldu. 

Garanti Bankası (GARAN) – 260 milyon TL tutarındaki kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki tahsili 

gecikmiş alacakları 18,5 milyon TL karşılığında sattı. 

Tofaş (TOASO) – İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Tofaş’ın net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 artışla 408,5 milyon TL 

oldu. Satış gelirleri %4,7 büyümeyle 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket ayrıca 2019 yılsonu beklentilerinde revizyona gitti. Yurtiçi hafif araç 

pazarı beklentisi 430-450 bin adetten 380-400 bin adete düşürüldü. Yurtiçi satışta 60-65 bin adet, ihracatta ise 200-220 bin adet olan beklenti 

korundu. Yatırım harcamaları tahmini 20 milyon euro düşürülerek 120 milyon euroya çekildi. 

Turkcell (TCELL) – İkinci çeyrek net kârı geçen yılın aynı çeyreğine göre %12,1 artışla 465,2 milyon TL oldu. Turkcell’in satış gelirleri son çeyrek-

te yıllık bazda %22 büyümeyle 5,9 milyar TL’ye ulaştı. Sonuçları açıklamasının ardından Turkcell yılsonu beklentilerini revize ettiğini duyurdu. 

Şirket FAVÖK marjı hedefini %38-40 aralığından %39-41'e yükseltirken, gelir büyümesinde %17-%19 ve yatırım harcamalarının satışa oranında 

%16-%18 olan hedefini ise korudu. 

Aksu Enerji (AKSUE) - KAP’a yapılan açıklamaya göre, Aksu Enerji, mali yapısını güçlendirmek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirerek yatı-

rımlara yönlendirmek amacıyla sürdürdüğü yabancı ortak görüşmeleri çerçevesinde, tahsisli hisse satışı ile alakalı niyet mektubu imzaladı. Fir-

ma Mart ayında Amerika menşeili yatırım şirketi ile görüşmelere başladığını açıklamıştı.  

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla TOBB ev sahipliğinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekis-

tan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası 1. Genel Ku-

rulu gerçekleştirildi. İlk başkan olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, güçlü bir oda sisteminin özel 

sektörü nasıl destekleyip geliştirdiğine dair çok güzel bir örnek olduğuna işaret ederek, bu yönde deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını 

söyledi. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) eenel Sekreteri Baghdad Amreyev de bugün Ticaret ve Sanayi Odası'nın faali-

yete geçmesi için bir araya gelindiğini belirterek, bu odanın Türk dünyasında seçkin bir marka yaratacağına inandıklarını söyledi. Türk Keneşi 

Liderler Zirvesi'nde geçen yıl devlet liderlerinin, iş birliğinin güçlendirilmesine değindiğini anımsatan Amreyev, ortak odanın kuruluşundan iti-

baren ticari ilişkilerin ciddi anlamda geliştirilebileceğini vurguladı. Amreyev, yeni mekanizmalar ortaya çıkarmak adına çalıştıklarını ifade ede-

rek, "Ortak birtakım işler yapmayı amaçlıyoruz. Ortak yatırım fonunun oluşturulması ve KOBİ'nin desteklenmesi amaçlanıyor. Böyle bir fonun 

kurulmasıyla birlikte güçlü bir araca sahip olacağız." diye konuştu  

İş kolu istatistikleri açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanıp Resmi eazete ’de yayınlanan verilere göre 2019'un 

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam 13,76 milyon işçiden 1,89 milyonunun bir sendikaya üyeliği bulunurken, sendikalaşma oranı 

%13,7 olarak belirlendi. En fazla üyeye sahip konfederasyon 1,12 milyon işçi ile Türk-İş oldu. Bu konfederasyonu 674 bin 404 işçiyle Hak-İş, 

178 bin 691 işçiyle DİSK takip etti. 
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Anadolu Cam’ın Rusya’daki fabrikası üretime yeniden başlıyor. Pokrov kentinde faaliyet gösteren firmanın iştiraki Ruscam elass, Rusya 

pazarındaki daralma nedeniyle üretimine 2013 yılında ara vermişti. Anadolu Cam’ın KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde: “Rusya'da 2012 yılında 

yaşanan kriz sonrasında, cam ambalaj pazarında yaşanan daralma nedeniyle bağlı ortaklıklarımızdan Ruscam elass Packaging Holding şirketi-

nin Pokrov fabrikasının üretimine 2013 yılında ara verilmişti. Rusya cam ambalaj pazarındaki canlanma ve arz açığı nedeniyle Pokrov fabrikası-

nın 70.000 ton/yıl kapasiteli fırınının 15 milyon dolar yatırım bedeli ile devreye alınmasına karar verilmiştir. Üretime 2020 yılı 2. çeyreğinde 

başlanması planlanmaktadır.” 

Güneş kapasite tahsis yarışmalarında rekor Portekiz’den geldi. Portekiz’de 2006 yılından beri ilk defa yapılan 1.400 MW’lık kapasite hakkı 

için düzenlenen yarışmada, 13 şirkete 24 güneş enerjisi santrali projesi için 1.150 MW’lık kapasite hakkı tahsis edildi. Projelerden birinde me-

gavatsaat (MWh) başına 14,76 euro (16,45 dolar) fiyat teklifi ile dünya rekoru kırıldı. eüneş enerjisinde bir önceki düşük fiyat rekoru Brezil-

ya’da 26 Haziran 2019 günü gerçekleşen yarışmada 67,48 Brezilya reali/MWh (17,62 dolar/MWh) ile kırılmıştı. 

Endonezya yasadışı şekilde ithal edilen 7 konteyner çöpü Fransa ve Hong Kong'a geri gönderdi. Endonezya'nın Singapur'a yakın Batam 

adasındaki gümrük yetkilileri konteynerlerin çöp, plastik atık ve tehlikeli madde içerdiğini, bu nedenle ithalat kurallarını çiğnediğini belirtti. 

Pazartesi günü yola çıkan konteynerlerden ikisi Fransa'ya, beşi ise Hong Hong'a hareket etti. Yetkililer ayrıca kırk iki atık dolu konteyner yüklü 

geminin Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'ya geri gönderilmeleri için gerekli izinlerin tamamlanmak üzere limanda bekledik-

lerini duyurdu. 
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2019 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

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. eeçmişteki 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.  

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. 


