
Dün öğleden sonra ABD'de açıklanan Ağustos ayı imalat sanayi ISM endeksi 61,3 

ile 2004 sonrası en yüksek seviyeyi gördü (Temmuz: 58,1; Haziran: 60,2) ve orta 

vadede imalata ilişkin çizilen zayıflama senaryolarının tam tersi yönde bir görün-

tü sundu. Üretim alt endeksi 58,5’ten 63,3’e, yeni siparişler endeksi 60,2’den 

65,1’e, birikmiş siparişler endeksi 54,7’den 57,5’e, stoklar 53,3’ten 55,4’e ve istih-

dam endeksi de 56,5’ten 58,5’e yükselerek sektörde iç talebe, dolayısıyla da üçün-

cü çeyrek büyümesine dair kuvvetli bir sinyal verdi. Yeni ihracat siparişleri Nisan 

ortasından bu yana %7,5 değer kazanan dolar ve sonu gelmez ticaret savaşı senar-

yolarına rağmen zayıflamamış görünüyor: Endeks 55,3'ten sadece 55,2'ye geriledi. 

Her ne kadar tarım dışı istihdamdaki payı görece sınırlı da olsa kuvvetli sanayi istih-

damı göstergesi Cuma günü açıklanacak olan önemli veri öncesinde beklentileri 

yükselmiş olmalı. ABD'de mevcut mali genişleme veriler üzerinde etkili olmakla bir-

likte endüstriyel aktivitenin kuvvetli seyrine devam etmesi üçüncü çeyrek büyüme-

si adına yukarı yönlü riskleri barındırmakta ve FED'in faiz patikasında elini güçlen-

dirmektedir. 

Temmuz ayında Euro Bölgesi ÜFE verisi aylık bazda %0,4 artarken önceki yılın 

Temmuz ayna göre ise %4 yükseldi. Aynı dönemde hesaplanan üretici fiyatlarına 

enerji fiyatları hariç bakıldığında ise aylık artış %0,1 olurken yıllık artış ise %1,9 sevi-

yesinde gerçekleşti.  

Güney Afrika ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış 

olarak %0,7 küçüldü. Beklenti ise %0,6’lık büyüme olması yönündeydi. İlk çeyrek-

teki %2,2 oranındaki daralma %2,6 seviyesine revize edildi. Böylelikle Güney Afrika 

ekonomisi 2009 yılından beri ilk kez resesyona girmiş oldu. 

IIF rakamlarına göre gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) sermaye girişi Temmuz’daki 

13,7 milyar dolardan Ağustos’ta 2,2 milyar dolara geriledi. Hisse senedi piyasala-

rına 7 milyar doların üzerinde giriş görülürken, tahvil piyasasından ise 4,8 milyar 

dolarlık çıkış yaşandı. 

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişi-

mini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REDK) Ağustos'ta sert 

düşüşle veri tarihinin en düşük seviyesi olan 64,82 değerine geriledi. Ocak ayın-

dan bu yana düşüş eğiliminde olan REDK, Ağustos'ta dolar/TL'nin tarihi rekor olan 

7,24 seviyesine yükselmesiyle sert düşüş kaydetti. TCMB 76,01 olarak açıkladığı 

6-Eyl Almanya, Fabrika siparişleri, Temmuz 
7-Eyl Hazine, Nakit gerçekleşmeleri, Ağustos 
 Euro Bölgesi, GSYH büyümesi, 2Ç18 
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 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Temmuz 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 88.88            16.381%

22 Nisan 2020 5.125% 84.15            16.622%

18 Mayıs 2021 4.875% 76.38            15.977%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,189             -0.77% -3.88% -19.20%

BİST-30 114,571          -0.90% -4.08% -19.38%

XUSIN 125,224          -1.04% 4.36% -3.24%

XBANK 98,926             -0.28% -17.10% -42.28%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.6701 0.57% 24.45% 76.04%

Euro/TL 7.7263 0.25% 25.14% 69.89%

Sepet Kur* 7.1962 0.51% 24.51% 72.79%

Euro/Dolar 1.1581 -0.36% 0.61% -3.46%

Dolar/JPY 111.44 0.33% -0.30% -1.09%

DXY 95.4390 -0.06% 0.23% 3.54%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1191.00 -0.78% -1.62% -8.56%

Reuters/Jefferies CRB* 198.41 -0.41% -0.77% 0.33%

Brent (Dolar/varil) 78.17 0.03% 4.72% 16.90%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.82 -0.28% 1.79% -4.67%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.39% 24.39%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 20.91% 21.23%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 8.56% 7.87%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.90% 2.90%
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Temmuz değerini ise 75,86'ya revize etti. TCMB tarafından yayınlanan endeks bu yıl haricinde yayımlanmaya başladığı Ocak 2003'ten beri 80 sevi-

yesinin altında işlem görmedi. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yaban-

cı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. Öte yandan endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerine verebileceği tepkiler açı-

sından yakından takip ediliyor. 

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Haziran'da Mayıs dönemine göre 1,26 milyar dolar azalışla 215,9 milyar dolar oldu. 

Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde Mayıs 2018 değerle-

rine göre varlıklar 4,06 milyar dolar, yükümlülükler 5,32 milyar dolar azaldı. Haziran'da kısa vadeli varlıklar 92,5 milyar dolar iken, kısa vadeli yü-

kümlülükler 88,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 4,1 milyar dolar gerçekleşerek, Mayıs dönemine göre 2,8 

milyar dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı %27 düzeyinde bulunuyor. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye hakkında yayımladığı "Turkey Faces Lower Growth, Lengthy Forced Adjustment" adlı raporda 

“Türkiye daha düşük ekonomik büyüme oranları ve uzun süreli zorunlu bir düzeltme ile karşı karşıya” yorumunu yaparken bazı makro tahmin-

lerini değiştirdi. Kurum, Türkiye'de GSYH artışının 2018'de %3,8, 2019'da %1,2 olacağını tahmin ederken, bu yılın son çeyreğinde çeyreklik baz-

da daralma öngörüyor. Türkiye'de ekonomik büyümenin 2020'de bir miktar toparlanacağı ve %3,9 ile trendin altında kalmaya devam edeceği tah-

min ediliyor. Raporda, Türkiye'de genel hükümet açığı/GSYH oranının bu yıl %3,2'ye, 2019'da ise %3,6'ya yükselmesi; 2020'de ise %2,9'a inmesi 

öngörülmüş durumda. Bugün Frankfurt'taki konferansta açıklanacak olan yeni Türkiye tahminleri hafta içinde yazılı olarak yayımlanacak. 

TCMB'nin 13 Eylül'deki toplantısında faiz artışı yapacağı beklentisiyle bekleme havasına giren dolar/TL 6,65 üzerindeki hareketini sürdürürken, 

ne kadarlık faiz artışı yapacağına yönelik belirsizlik, gelişmekte olan piyasalardaki olumsuz hava ve İdlib'teki gelişmeler kırılganlığın sürmesine ne-

den oluyor 

Yeni Havalimanı'na ulaşım için düzenlenen "Bagajlı Lüks Taşımacılık İhalesi"ni Altur-Havaş-Free turizm konsorsiyumu kazandı. DHA'nın geçtiği 

habere göre; konsorsiyum, ihale bedeli için KDV dahil 47 milyon 488 bin TL ödeyecek. Sözleşme bedelinin %20'lik kısmı sözleşme imzalandığı tarihi 

takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Geri kalan %80'lik bölüm ise 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. 

İhalenin sonuçlanmasıyla birlikte 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 10 yıl süreli toplu taşıma gerçekleştirilecek. Bu hatlar üzerinde günde yaklaşık 75 

bin yolcu taşınması bekleniyor. 

Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli yurtdışında temsilcilik açmayı düşündüklerini belirtti. Gedikli açıklamasında yabancılara gerçekleşti-

rilen konut satışlarının bir aracı firma ile ya da akrabalar vesilesiyle olduğunu, yurtdışında bu alana odaklanan bir organizasyonun olmadığını be-

lirtti. Hakan Gedikli bu ihtiyacı karşılamak için birkaç noktada temsilcilik açmayı planladıklarını vurguladı. Türkiye İçin Kazanç Vakti kampanyasına 

ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gedikli, talebin beklenenin üzerinde olduğunu, bu projeye dahil olan konut sayısını artırabileceklerini ve 

kampanya sonunda 2,5-3 milyar liralık ciro tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.  

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ağustos ayı istatistiklerini yayınladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılının ilk 

8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %21 daralarak 440 bin 428 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda ge-

çen yılın aynı dönemine göre %18,51 azalarak 344 bin 870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423 bin 198 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari 

araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,04 gerileyerek 95 bin 558 oldu. 2017 yılının aynı dönemin-

de 132 bin 793'lük satış olmuştu. Ağustos’ta otomobil pazarı %51, hafif ticari araç pazarı %58 küçüldü. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Temmuz ayında 96 bin 562 adet taşıtın trafiğe 

kaydı yapıldı. Böylece trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibariyle 22 milyon 731 bin 759 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 

toplam 22 milyon 731 bin 759 adet taşıtın %54,3’ünü otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14'ünü motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %

2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 
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Rus otomobil üreticilerinin Türkiye ile parça ticaretinde dolar yerine yerel para birimlerini kullanacağı belirtildi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Denis Manturov, Rus haber ajansına verdiği röportajda otomotiv ürünlerinde yerlileşmenin yeterli düzeyde olmamasından dolayı rubledeki dalga-

lanmanın kârlılıkları etkileyebildiğini belirtti. Bu süreçte yerli paralarla ticarete ilişkin bir geçiş sürecinin devam ettiğini vurgulayan Manturov, “Lira 

zayıfladı, ruble de biraz zayıf. Yerel para birimlerine geçilmesi bizim için rahat olacak” dedi.    

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılmasına yönelik geliştirilen Sanayi Yenilik Ağ 

Mekanizması (SAYEM) için çağrıya çıkıldığını belirterek, "Sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri, KOBİ'ler, tekno girişimler ve üniversitelerin güç 

birliği yapacağı mekanizmayla toplamda 500 milyon liralık destek verilecek" dedi. Varank, yerli ve milli üretimin stratejik duruşları olduğunu 

vurgulayarak yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için ilk adımı attıklarını ve bu kapsamda ihracatta yüksek teknolojili ürünle-

rin payının artırılması için SAYEM'i devreye soktuklarını belirtti. 

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta ihracatında Ortado-

ğu'dan, Asya ülkelerinden ve Afrika'dan yeni talepler gelmeye başladığını söyledi. Afyon, bu yıl yumurta ihracatında Afrika'yı kendilerine hedef 

pazar olarak seçtiklerini belirtirken Türkiye’nin yumurta ihracatında dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biri olduğunu, üretimden ihracatta ise ilk 

sırada yer aldığını ifade etti. Geçen yıl yumurta ihracatından ekonomiye 376,6 milyon dolar döviz katkısı sağlanırken sektörün 2018 yılı ihracat 

hedefi ise 500 milyon dolar. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama sondaj çalışmalarının sonbaharda başlayabileceğini 

söyledi. Çavuşoğlu KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, Doğu 

Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin, "Gerekli tedbirlerin alınmasını sağladık. Sondajlara başlayabiliriz. Hazırlığını Enerji Bakanlığı yapı-

yor, sonbaharda böyle bir sondaj başlayabilir" dedi. 

Akenerji A.Ş., %100 iştiraki olan Egemer Elektrik Üretim A.Ş. ile birleşme kararı aldı. İki şirket daha önce yetkili resmi kurullardan birleşme işlemi 

için izin almış; ancak ticari ve teknik sebeplerle birleşme süreci beklemeye alınmıştı. Sonrasında resmi kurumlardan alınan izinlerin geçerlilik süresi 

dolduğu için birleşme sürecinin iptaline karar verilmişti. Bunun üzerine Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu, %100 kendine ait iştiraki 

olan Egemer Elektrik Üretim A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Akenerji A.Ş.’ye devredilmesi suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış usul ile 

birleşmesine karar verdi. 

İklim müzakerecileri kritik COP24 toplantısı öncesi hazırlıklarını tamamlamak için Bangkok’da bir araya geldi. Kapsayıcı, anlaşılır ve etkin bir 

Paris Kural Kitabı için, müzakerecilerin teknik detaylarda ilerleme sağlamaları gerekiyor. Bangkok’ta; ülkelerin iklim planlarını nasıl ve hangi for-

matta iletecekleri ve iklim değişikliği konusunda attıkları adımların sonuçlarının nasıl raporlanacağı, ülkelerin emisyon azaltımı, iklim değişikliğine 

uyum ve iklim finansmanını arttırma konusunda attıkları adımların nasıl gözden geçirileceği ve bu konuda hangi mekanizmaların kurulacağı, ülke-

ler arasında iş birliklerinin yapısının nasıl olacağı ve diğer ülkelere verilecek olan finansal desteğin nasıl sağlanacağı gibi kritik konularda teknik 

detaylar masaya yatırılacak. 

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) bünyesinde faaliyetlerine başlayan spot doğal gaz piyasası, TL’yi doğal gazda referans fiyat statüsüne taşı-

yacak. Türkiye’nin enerji merkezi olmasına da katkı sağlayacak spot doğal gaz piyasasına dâhil olan ülkeler alım-satım işlemlerini TL bazında yapa-

bilecek. Bu sayede TL’nin uluslararası piyasalarda yeniden yükselişe geçmesine katkı sağlanacağına dikkat çeken uzmanlar, doğal gaz piyasasında 

TL ile işlemlerin önünü açacağı için TL’deki kaybın telafisine de destek olacağına vurgu yaptı. 

Hindistan, yaptırımlara rağmen İran’dan petrol almaya devam edecek. Hindistan’ın en büyük gemi işletmeciliği şirketlerinden SCI ile SCI.NC, 

ABD’nin yaptırım kararı sebebiyle, İran’a seferlerini durdurduktan sonra Hindistan hükümeti, rafinerilerinin İran petrol tankerleri ve sigortalarını 

kullanarak Tahran’dan petrol ithal etmeye devam etmesine izin verdi. Japonya ise, ABD’nin Tahran’dan ham petrol ithal eden ülkelere uyguladığı 

yaptırımlar nedeniyle Ekim ayında İran’dan ham petrol ithalatını askıya almaya hazırlanıyor. 
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Hidroelektrik santrallerde 2023 yılında hedeflenen toplam elektrik üretimi açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hedefimiz 

Cumhuriyetimizin 100. yılında hidroelektrik enerji üretiminde yıllık 135 milyar kilovat-saatlik bir üretimi gerçekleştirmek" dedi. Ilısu Barajı ve Hid-

roelektrik Santrali'ni 2019'da işletmeye alacaklarını belirten Pakdemirli, "Ilısu Barajı ve HES üreteceği elektrik miktarı ve yaratacağı sulama imkân-

larının yanında, inşası esnasında tarihin gün ışığına çıkarılması ve korunarak gelecek nesillere aktarılması hususunda da önemli rol oynuyor." de-

ğerlendirmesinde bulundu. Pakdemirli, ülkenin en hızlı nehrinde inşa edilmekte olan Yusufeli Barajı ve HES'inin tamamlandığında, Türkiye'nin en 

yüksek barajı, sınıfında ise dünyanın en yüksek 2. barajı olacağına dikkati çekerek, bu tesisin 540 megavat kurulu güç ve 1 milyar 817 milyon kilo-

vatsaatlik hidroelektrik enerji üretim kapasitesiyle hizmet edeceğini kaydetti. 
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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.  

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. 


