
Enflasyonun Haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde artış göstermesi ardından 

dün sabah dolar/TL kuru 4,7230'a kadar yükseldi; öğleden sonra Ekonomi Bakanı Ni-

hat Zeybekci'nin TCMB'nin faiz konusunda gereken adımı atacağını söylemesi ile TL 

kayıplarını telafi etti. Hatırlanacağı üzere, Salı sabahı açıklanan enflasyon verisinde 

tüketici fiyatları Haziran'da yıllık bazda %15,39 artmış ve son 14 yılın zirvesine ulaşmıştı. 

Enflasyonun ana trendinde kaydedilen yükselişin ve çekirdek endekslerde devam eden 

bozulmanın ardından TCMB'nin Temmuz toplantısında faiz artırımı olasılığı dillendiril-

meye başlandı. Ancak yılın ikinci çeyreğinde büyümenin ivme kaybettiği gözleniyor. Yılın 

ikinci yarısında iç talepteki yavaşlamanın belirginleşeceğine yönelik beklentiler 

TCMB'nin 24 Temmuz'daki toplantıda faiz silahını kullanmasını zorlaştırıyor. Kurdakine 

benzer bir baskı da piyasa faizlerinde gözleniyor. Geçen hafta seçim belirsizliğinin orta-

dan kalkması ardından TL'deki toparlanmaya paralel yönünü aşağı çeviren 10 yıllık tahvil 

faizinde, Hazine'nin borçlanma programının yüksek borçlanmaya işaret etmesi ile Cuma 

günü başlayan satışlar bu hafta da devam ediyor. Geçen hafta Perşembe günü %

16,20'ye gerileyen, enflasyon öncesinde %16,98 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tah-

vilin bileşik faizi dün %17,74 ile tarihi yüksek seviyesini test etti. 10 yıllık tahvil faizi va-

lörlü son işlemde %17,65 seviyesindeydi. 2 yıllık gösterge tahvilde de durum farklı değil-

di. Enflasyon verisi sonrasında %19,75'e kadar yükselen faiz dün sabah %19,91 seviye-

sinden açıldı, öğleden sonra %19,98'e kadar yükseldikten sonra valörlü son işlemde %

19,95 seviyesinde kapandı. 

TÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi Haziran'da bir önceki aya kıyasla 1,13 

puan azalarak 77,1'e geriledi. Endeks, Mayıs ayında 78,23 düzeyinde bulunuyordu. 

Reel kur endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %16,0 daha zayıf. Türkiye'nin 

yüksek enflasyon ile diğer gelişmekte olan ülkelerden (ve gelişmiş ülkelerden) ayrışıyor 

olmasına rağmen reel kurda bu büyüklükteki bir değer kaybı TL'nin baskı altına girdiği 

Haziran 2013'ten bu yana yaşanmamıştı. 

Küresel piyasaların gündemi ABD-Çin ticaret savaşları olmaya devam ediyor. Dün Çin 

maliye bakanı, Trump yönetimine göndermede bulunarak, gümrük vergisi üzerinden 

kopan tartışmada ilk adımı atan tarafın Çin olmayacağını dile getirdi. Dün Reuters'e dü-

şen haberlerde, Çin yönetiminin Avrupa Birliği yöneticilerine ABD Başkanı Trump'ın tica-

ret politikalarına yönelik sert bir bildiri yayınlanması hususunda baskı yaptığı belirtildi. 

ABD'nin 34 milyar dolarlık Çin ürünlerine yönelik ticaret vergisi uygulaması yarın efektif 

hale gelecek ve piyasa bunu satın almış durumda. Ancak paketin kalanında 16 milyar 

dolarlık bir ürün grubuna yönelik vergi artışları da var. Çin'in bu pakete aynı ölçüde kar-

şılık vermesi bekleniyor.  

 

5-Tem BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 
 Almanya, Fabrika siparişleri, Mayıs 

 ABD, ADP tarım dışı istihdam değişikliği, Haziran 
6-Tem Hazine, Nakit gerçekleşmeleri, Haziran 
 Almanya, Sanayi üretimi, Mayıs 
 ABD, İşsizlik oranı ve Ort. saatlik kazançlar, Haziran 

9-Tem 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi 
 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi 
 11 ay vadeli Hazine bonosu ihalesi 
 Almanya, Dış ticaret dengesi, Mayıs 
 

 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.50            7.354%

22 Nisan 2020 5.125% 95.35            7.888%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 97,230             0.66% -0.61% -15.70%

BİST-30 119,266          0.73% -0.52% -16.08%

XUSIN 119,970          -0.39% -1.91% -7.30%

XBANK 133,146          1.45% -0.13% -22.31%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.6657 -0.04% 1.52% 23.14%

Euro/TL 5.4382 -0.17% 1.09% 19.58%

Sepet Kur* 5.0533 -0.06% 1.36% 21.25%

Euro/Dolar 1.1654 -0.01% -0.53% -2.85%

Dolar/JPY 110.45 -0.12% 0.73% -1.97%

DXY 94.6710 -0.32% 1.08% 2.44%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1256.20 0.30% -3.07% -3.55%

Reuters/Jefferies CRB* 202.40 0.00% -0.71% 2.77%

Brent (Dolar/varil) 78.24 0.62% 3.82% 17.00%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.87 -1.18% 1.17% -3.96%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.95% 19.41%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.65% 17.23%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.31% 7.30%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.85% 2.83%
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Piyasa için asıl kaygı verici beklenti ise Çin'in karşılık vermesi durumunda ABD yönetiminin ek olarak 200 milyar dolarlık ithalata yönelik ilave vergi 

koyup koymayacağı. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın bazı üyeleri 2019 sonunda gelecek bir faiz artışının geç olacağını ifade etmeleri euro/

dolar paritesinde 1,1670’e doğru bir yükselişe neden oldu. Ancak bu şahin açıklamaya gelen tepki sınırlı kaldı ve parite 1,1650'lere geriledi. Parite-

de dün baskı unsuru olan diğer gelişme IMF'nin Almanya için 2018 yılı GSYH büyüme tahminini artan korumacılık ve sert bir Brexit tehtidini nede-

niyle aşağı yönlü revize etmesiydi. Nisan ayında yaptığı açıklamada Almanya'da GSYH'nın 2018 yılında %2,5 büyüyeceğini tahmin eden IMF, bu 

beklentisini %2,2'ye indirdi. Bununla birlikte IMF, 2019 için GSYH büyüme tahminini %2,0'den %2,1 seviyesine çıkardı. Ancak sabah açılışında zayıf 

dolar ile 1,17'ye doğru bir hareket görmekteyiz. Küresel piyasalarda hisse endeksleri bilanço döneminin başlamasıyla şirket kârlarına odaklanmaya 

başladı. Piyasa önümüzdeki hafta sonuna doğru ABD'den JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve PNC Financial Services Group gibi önemli 

finans kurumları ile hafta başında PepsiCo'nun ikinci çeyrek kârlarını bekleyecek.  

 

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nden yapılan açıklamada Ukrayna ve Türkiye’nin savunma sanayisinde işbirliği için önemli anlaş-

malar imzaladıkları belirtildi. Ukrayna-Türkiye Askeri-Teknik Ortak Toplantısı’nda Aselsan ile Ukrayna ordusu arasında telsiz tedariki yönündeki 

anlaşmanın uygulaması konusu da ele alındı. Yapılan açıklamada Ukrayna Savunma Bakanlığına haberleşme alanında ileri teknoloji ve yazılım 

transferi konusunda bir offset anlaşması imzalandığı ifade edildi. 

Türkiye ile İspanya Ulaştırma Bakanları, iki ülke arasındaki artan ticaret hacmine paralel olarak mal ticaretini kolaylaştırmayı sağlayacak lojistik 

çözümler ile ilgili bir araya geldi. Yapılan toplantıda ticareti hızlandırmak amacıyla hem karayolunda hem de denizyolunda yeni anlaşmalar 

yapıldı. Ayrıca Türk Ro-Ro ve lojistik firmalarının talebiyle iki ülke arasında Ro-Ro hattı açılması konusunda bir çalışma grubu kuruldu. Halihazırda 

doğrudan bir hat olmadığı için sevkiyatlar ya karayolu ile ya da Fransa Ro-Ro hattı kullanılarak yapılıyor. İspanya-Türkiye arası Ro-Ro hattı açılması 

durumunda maliyetlerin önemli oranda düşeceği ve sevkiyatların hızlanacağı ifade ediliyor.  

KOSGEB destek programları yönetmeliğinde yapılan değişiklikte firmaların KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihleri, 

kurumlar vergisi mükellefleri için Nisan ayı sonu, Gerçek usulde/Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar için Mart ayı sonu olarak esas alınacağı 

belirtildi. İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje/destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak 

değerlendirilecek. 

Türkiye’nin en fazla gelir elde ettiği tarım ürünlerinden kuru incirde ihracat artmaya devam etti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları 

Birliği verilerine göre, Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünyada lider konumda olduğu kuru incirde 11 Ekim 2017 tarihinde başlayan sezonda 30 

Haziran 2018 tarihine kadar 58 bin ton ürün karşılığı 253 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İhracatı miktar bazında %2, değer bazında ise %18 artan 

kuru incirin ortalama ihraç fiyatı ise ton başına 4 bin dolardan 4 bin 950 dolara çıkmış bulunuyor. Birlik Başkanı Birol Celep, sezonun 65 bin tonluk 

ihracatla kapanmasını beklediklerini ifade etti. 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 53. Genel Kurul toplantısında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'yi bilimin bütün alanla-

rında 'dünya bilim topluluğunun etkin bir ortağı yapmak' gibi önemli görevlerinin bulunduğunu ifade ederken, Türkiye'nin bilim merkezi olabilme-

si için bütün imkânları ve araçları kullanarak sanayi devrimi yol haritası üzerinde önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Yeni dönemde TÜBA'nın 

işlev ve sorumluluğunun artacağının vurgulayan Faruk Özlü, yerli ve milli bilimsel birikimleri, yerli ve milli teknolojinin mayalandığı bir kaynağa 

dönüştürmek için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti. Bu çabaların ve ortaya koyulan somut projelerin meyvesini almaya devam edeceklerini 

belirtirken, bilim insanlarıyla birlikte Türkiye’nin `bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi' hedefine taşınacağını vurguladı. 

LG Electronics (LG), yapay zeka ve robotik yatırımları kapsamında ABD merkezli Bossa Nova Robotics'e yatırım yaptı. Geçtiğimiz yıl Koreli robot 

teknoloji girişimlerine çeşitli yatırımlar yapan LG'nin ilk denizaşırı yatırımı olan Bossa Nova Robotics ile birlikte robot girişimlerine 12 ayda yaptığı 

toplam yatırım 90 milyon doları aşmış bulunuyor. 
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ı ziyaret eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, 

Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) inşaatını Ağustos ayında tamamlayacaklarını du-

yurdu. Geçtiğimiz yıl temeli atılan GUHEM'de inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Cüneyt Şener, zeplin görünümüne sahip olan 

merkezin tamamlandığında Avrupa'nın en iyi uzay temalı eğitim merkezi olacağını ifade etti. 13 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek olan 

GUHEM'in içerisinde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı belirtiliyor.  

Elon Musk İngiltere’de Kent yakınlarında 600 futbol sahası büyüklüğündeki bataklık alana 400 milyon sterlin değerinde olan dünyanın en bü-

yük bataryası ile birlikte güneş enerji santrali kuracak. Kurulacak olan Cleve Hill GES’te yaklaşık bir milyon adet güneş paneli iki katlı otobüs 

yüksekliğinde olacak. Paneller benzerlerinden farklı olarak sadece güneş cephesine dönük olmayacak, zikzaklar halinde Batı ve Doğu’da yer ala-

cak. 15 futbol sahası büyüklükteki alana kurulacak olan ve Elon Musk tarafından tasarlanacak olan Graveney depolama sistemi 7 bin 660 batarya 

ünitesi ile 350 megavatlık kapasiteye sahip olacak. 

Almanya’nın yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre %9,5 artarak 100 milyar kilovat-saati 

aştı. Alman enerji şirketi E.ON tarafından yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından yılın ilk altı ayında elde edilen elektrik 

ülkedeki tüm konutların bir yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. İlk altı ayda üretilen yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminin 55 milyar 

kilovat-saati rüzgârdan, 21 milyar kilovat-saati güneşten, 20 milyar kilovat-saati biyokütleden ve 8 milyar kilovat-saati de hidroelektrik santralle-

rinden sağlandı. 

Gana ülkede 370 megavatlık santral yatırımı bulunan Aksa Enerjiye geriye dönük olarak 27 milyon dolar vergi istisnası sağladı. Aksa Enerji Ga-

na Cumhuriyeti Hükümeti ile 2015 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde Samsun Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni akaryakıt santraline 

dönüştürdü ve ekipmanının bir kısmını Gana’ya nakletti. Gana Akaryakıt Enerji Santrali 2017 yılı Mart ayında 192,5 megavat kurulu güçle faaliyete 

başladı, Ağustos ayında da 280 megavat kurulu güce ulaştı. Santral, bu yıl içinde 22 adet Wartsila motor ile toplam 370 megavat kapasiteye ulaştı. 

Avrupa Birliği’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı Horizon 2020 kapsamında Zorlu Enerji’nin GECO projesine katılımı için 15 milyon 

euro hibe destek verilecek. Şirketten yapılan yazılı açıklamada hibenin, jeotermal enerjide sürdürülebilir üretim alanında Ar-Ge çalışmaları için 

kullanılacağı belirtildi. Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, bu hibe desteğini jeotermal sektöründe 

sahip oldukları tecrübe sayesinde kazandıklarına inandığını söyledi. 

Limak Holding yatırım planlarını açıkladı. 2019 sonuna kadar 600 megavata yakın güçte 3 enerji santralini devreye almayı planlayan Limak 

Holding, Mersin ve Üsküp'te 3 otel yatırımı yapma kararı alırken, Fransa'da otel satın almak için görüşüyor. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Nihat Özdemir, iki yıl içinde 600 megavata yakın kurulu güçteki iki hidroelektrik santralini devreye almayı amaçladıklarını; ayrıca bu yılsonunda 15 

megavatlık jeotermal santralin faaliyete geçeceğini söyledi. Özdemir ayrıca, turizm sektöründe hedeflerinin 5 yıl içinde 10 bin yatak kapasitesine 

sahip olmak olduğunu belirtti. Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan Kavaloğlu ise Fransa Nice’te satın alma için bir otel grubu ile görüş-

tüklerini ve turizmde yatırımlarını zamanla Balkanlar ve Avrupa’ya kaydıracaklarını ifade etti.  

Rus şirket Inter RAO, Azerbaycan’a elektrik sevkiyatına başladı. Azerbaycan’ın Mingeçevir şehrinde faaliyet gösteren ülkenin en büyük elektrik 

şantiyesi “Azerbaycan” İES 6 numaralı enerji bloğunda Salı günü meydana gelen patlama ve yangın sonucu ülke genelinde elektrik kesintileri mey-

dana geldi. Bunun üzerine Inter RAO şirketi, Salı günü saat 23:45’ten itibaren Azerbaycan’a elektrik sevkiyatına başladı. Şirketten yapılan açıklama-

da, “200 megavat sevkiyat yapılıyor” dendi. 

Venezuela, petrol üretimini artıracak projelerde kullanmak üzere Çin’den 5 milyar dolar tutarında kredi aldı. Ayrıca Venezuela Ekonomi ve 

Finans Bakanı Simon Zerpa, Çin Kalkınma Bankası’nın Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın petrol üretimini artırması için gerçekleştirilecek 

projeler kapsamında kullanılmak üzere 250 milyon dolar tutarındaki doğrudan yatırım desteğini onayladığını da açıkladı. Zerpa, PDVSA’nın başta 

Orinoco havzası olmak üzere petrol üretim alanlarındaki yatırımlarının finansmanı için Çin’in önümüzdeki haftalarda yaklaşık 5 milyar dolarlık özel 

kredi daha sağlayacağını kaydetti. 
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2018 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. 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.  

 


