
Cumhurbaşkanlığı’nda bankacılık ve enflasyonla mücadele dün masaya yatırıldı. 

Ekonomide yaşanan dalgalanma ve beklentiler konusunda istişareler yürüterek 

önerileri ilgili bakanlıklara ileten Cumhurbaşkanlığı, enflasyonla mücadele ve ban-

kacılık sisteminin talepleri, çözüm önerileri konusunda sektör temsilcileriyle bir 

toplantı gerçekleştirildi. Merkez Bankası Eylül ayı enflasyonuna ilişkin değerlendir-

melerinin yer aldığı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı. Raporda yakın dönmedeki 

döviz kuru gelişmeleri yansımalarının birçok kalem üzerinde belirgin ölçüde hisse-

dildiği belirtiliyor. Bir başka dikkat çeken ifade ise “başta hizmetler olmak üzere 

döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları kay-

dedilmesi”ne yönelik yapılan vurgu. Çekirdek enflasyonun yıllık bazdaki ana trendi 

%50’ler seviyesini aşmış durumda. Bu gelişmede temel mal grubu (kur geçişkenliği-

ne en fazla maruz kalan kalem) belirleyici olurken, ana eğilimin hizmet grubunda 

da önemli oranda arttığı görülüyor.  

ABD’de ISM Hizmetler endeksi ve ADP özel istihdam verilerinin oldukça olumlu 

tablo çizmesi üzerine bugün gelecek olan tarım dışı istihdam rakamları merakla 

bekleniyor. Beklenti 185 bin kişilik artış yönünde. Bilhassa işgücü piyasasındaki 

ücret dinamiklerin daha fazla öne çıkmaya başlaması ile bugün gelecek ortalama 

saatlik ücretler verisi önem kazanıyor; %0,3'lük artış beklentisinin karşılanması ola-

sı. ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri %3,20 seviyesini aşarak 2011’den sonraki en yük-

sek seviyesini gördü. Dün açıklanan fabrika siparişleri verisinin de Ağustos'ta %2,3 

ile beklentinin üzerinde artması imalat sektörünün güçlü iç taleple destek bulduğu-

na işaret etti. FED Başkanı Powell’ın da ekonomiyi "fevkalade pozitif" olarak betim-

lemesi faiz artışlarının devam edeceği şeklinde yorumlanıyor. ABD’deki söz konusu 

olumlu gelişmeler üzerine dolar endeksinde yukarı yönlü hareket kuvvetlendi. Ge-

lişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken yurt içinde 

yaşanan enflasyon gelişmelerinin de katkısı ile Dolar/TL’de dün gün içinde 6,23 se-

viyesi test edildi. Sabah saatlerinde de kurun 6,20 seviyelerinde hareketini sürdü-

ğünü görüyoruz. Bugün beklentileri aşan bir tarım dışı istihdam rakamı ve/veya sa-

atlik ücret verisi baskıyı yükseltebilir. 

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayınladı. Yurt dışında yer-

leşik kişiler, geçen hafta net 153,4 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 74,2 mil-

yon dolarlık DİBS ve 16,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı. Yurt dışın-

da yerleşik kişilerin bir önceki hafta 26 milyar 223,9 milyon dolar olan hisse senedi 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 92.50            13.210%

22 Nisan 2020 5.125% 91.20            11.536%

18 Mayıs 2021 4.875% 85.00            11.709%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,497             -2.77% 1.87% -18.07%

BİST-30 117,152          -2.61% 2.92% -17.56%

XUSIN 124,177          -0.86% -1.11% -4.05%

XBANK 100,783          -6.73% 3.73% -41.19%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.1568 1.85% -8.12% 62.49%

Euro/TL 7.1108 2.48% -9.64% 56.36%

Sepet Kur* 6.6302 1.97% -8.79% 58.97%

Euro/Dolar 1.1513 0.32% -1.32% -4.03%

Dolar/JPY 113.90 -0.55% 2.70% 1.09%

DXY 95.7510 0.09% 0.77% 4.03%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1199.26 0.20% -0.04% -7.92%

Reuters/Jefferies CRB* 207.32 -1.21% 4.92% 4.00%

Brent (Dolar/varil) 84.58 -1.98% 10.56% 26.48%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.17 0.82% 1.01% 8.06%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 26.38% 26.38%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 20.46% 19.39%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.62% 7.63%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.20% 3.18%
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stoku, söz konusu haftada 27 milyar 573 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 13 milyar 558,8 milyon do-

lardan 14 milyar 258,7 milyon dolara çıktı. 

Merkez Bankası rezervleri yükseldi. 21 Eylül-28 Eylül haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 167 milyon dolar azalışla 17,7 milyar dolara 

geriledi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 640 milyon dolar artışla 67 milyar dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 473 mil-

yon dolar artışla 84,7 milyar dolar seviyesine ulaşmış oldu. 

Türkiye’ye 100 milyon euroyu aşan teknolojik yatırım yapacak olan Oyak-Renault, hibrit araçlar için motoru Türkiye’de üretecek. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oyak-Renault’un hibrit araçlar için motor üretimini Türkiye’de yapacağını açıkladı. Verilen bilgide söz konusu 

yatırımın proje bazlı devlet teşvikiyle yapılacağı belirtildi. Bu yatırımla beraber Türkiye’de ilk kez alüminyum motor üretilmiş olacak. Fabrikanın 

temeli 19 Ekim’de Bursa’da törenle atılacak. Varank, motor bloklarının yüksek teknoloji ile üretileceğinin altını çizerek, bu yatırımın cari açığın 

azaltılmasına yıllık 2,3 milyar dolar katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.   

Son 2,5 yılda 4500 konut ve ofisi teslim eden Dap Yapı, arsa geliştirmeye ağırlık verdi. 700 bin metrekarelik arsaya sahip olan Dap Yapı, bu ara-

zilerdeki projeleri 2019’da hayata geçirmeye başlayacak. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “İzmir Mavişehir’de 2, Çeşme’de 1 arazi-

miz var. Yine Emlak Konut GYO’dan Nişantaşı ve Çekmeköy arazilerini almıştık. Toplamda 700 bin metrekare arazi stoğumuz var. Beykoz, Maslak, 

Ünalan, Pendik gibi İstanbul’un en değerli bölgelerindeler” diye konuştu. 2018-2019 döneminin sektör için bir eleme yılı olacağını anlatan Ziya 

Yılmaz, “Hükümetin bu konuda çalıştığını biliyoruz. ‘Ben sabah kalktım 500 konut yapacağım’ diyenler artık elenmeli. Sektöre kriter gelmeli. İşini 

bitirip teslim ettikçe yeterliliği artırılmalı. Sektörün artık çantacılardan kurtulması lazım” dedi.  

Aselsan (ASELS) - Komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretim, satış ve pazar-

laması ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla, %51'i Katar merkezli Barzan’a, %48'i Aselsan'a ve %1'i SSTEK A.Ş.'ye ait olmak üzere 1 milyon Katar 

Reyali sermayeli "BARQ QSTP LLC." ünvanlı şirket kuruldu. 

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, "Bu yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla Türkiye'nin yaş meyve ve sebze 

ihracatı 1,5 milyar dolara yükseldi" dedi. Sin, yaptığı yazılı açıklamada, sektör ihracatındaki artış eğiliminin Eylül ayında da devam ettiğini be-

lirtti. Sin, bu yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının miktar bazında %21, değer bazında %17 oranında 

artış göstererek 1,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Yılın ilk dokuz ayında, ihracatın en fazla olduğu alt grubun 646 milyon dolara ulaşan yaş 

meyve grubu olduğu ifade edildi. 

Güneş YEKA yarışması ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre üç ayrı YEKA alanı için üç ayrı yarışma yapılacak. 

İlana göre yarışmalar Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 MW, Hatay-Erzin’de 200 MW ve Niğde-Bor’da 300 MW kapasite için yapılacak ve yarışmaları 

kazananlar 30 yıllık kapasite kullanım hakkını elde edecekler. Yarışmada başlangıç tavan fiyatı 6,5 ABD Dolar-cent/kWh olacak ve bu fiyat YEKA 

Kullanım Hakkı Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl geçerli olacak. Yarışmaya başvuru için son tarih ise 31 Ocak 2019. 

Sonses Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş., Sakarya’da toplam 120 MW kurulu gücünde Zonguldak Rüzgâr Enerjisi Santrali’ni kurup işletmeyi 

planlıyor. 300 milyon lira yatırımla kurulacak olan santralde 34 adet rüzgâr türbini kurulacak. Rüzgâr türbinlerinden 11 tanesi 3,8 MW ve 23 

tanesi de 3,4 MW kapasiteli olacak. Santralde yılda 431 milyon kilovat-saat elektrik üretilmesi planlanıyor. 

Macaristan, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Orta Avrupa’nın da gaz alabileceğini ve Avrupa Birliği’nin bu duruma engel olmamasını 

istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Sz ijjarto, 

"Batı Avrupa, Rus doğal gazını kuzey rotası üzerinde satın alabilecek. Biz de Orta Avrupa olarak kendimiz için de böyle bir hak talep ediyoruz. Tür-

kAkım yoluyla güneyden bir rota üzerinden doğal gaz alma fırsatına sahibiz" diye konuştu. 
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Hürriyet’in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilk olarak 4 yıl önce çıkarılmak istenen ‘şehirlerde rant vergisi’ planını İmar Kanununa 

ekleyeceği kritik bir maddeyle yenileyerek tekrar gündeme getirdi. Bakanlığın hazırladığı yasa taslağına göre imar planında konut olarak görü-

len arsanın AVM’ye dönüştürülmesi veya kat sayısının 5’ten 15’e çıkması gibi plan değişikliklerinde arsa değerindeki artışın tamamı devlete öde-

necek. Değer artışının ne kadar olduğuna ise idarenin oluşturacağı değer tespit komisyonu karar verecek. Ancak komisyonun tespiti, en az i ki adet  

lisanslı gayrimenkul değerleme şirketinin bulduğu rakamın aritmetik ortalamasından az olmayacak. Vatandaş, taşınmazın değer artış payını öde-

yinceye kadar tapu kütüğüne şerh edilecek. Değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek. Taslağa göre, ada oluşturan tek parsel-

ler hariç olmak üzere parsel bazında nüfus, yapı yoğunluğu, kat adedi, bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri de yapılamayacak. 

Küresel petrol üretiminin yaklaşık %2’sini gerçekleştiren Lukoil, yaptırımlar nedeniyle İran'dan petrol alımını durdurdu. Rus petrol şirketi Lu-

koil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov, ABD'nin İran yaptırımları ile ilgili, "Yaptırımlarla ilgili riskler çok büyük ve herhangi bir kısıtlamayı ihlal etme-

yeceğiz. İran’dan petrol alımını durdurduk." dedi. İran’a yönelik yaptırımlarla ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerine işaret eden Alekperov, 

“Durumun netleşmesi için Kasım’dan sonra yaşanacak gelişmeleri bekliyoruz.” dedi.  

İran'a yaptırımların boğaz trafiğini yoğunlaştırması bekleniyor. Bilkent EPAM'dan Prof. Dr. Hakan Berument ve Öğretim Görevlisi Serkan Şahin 

ile Global Energy Research Partners'dan Araştırma Direktörü Emin Emrah Danış'ın hazırladığı rapora göre, İran'a uygulanacak yaptırımlar nedeniy-

le Akdeniz pazarında ortaya çıkacak arz sıkıntısı, piyasayı Rus Ural petrolüne yöneltecek, bu durum ise İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki deniz 

trafiğini artıracak. Öte yandan rapora göre, İran'a uygulanacak yaptırımların ardından piyasada oluşacak arz açığının, Petrol İhraç Eden Ülkeler 

Örgütü tarafından telafi edilmesi mümkün görünmüyor. 

Gazprom, Türk Akımı için tarih verdi. Her biri 15,75 milyar metreküp doğal gaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşan TürkAkım Projesi'nde bir 

aşama daha tamamlanıyor. Petersburg'da düzenlenen uluslararası doğal gaz forumunda konuşan Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı 

doğal gaz boru hattının denizden geçecek kısmının inşaatının 2 ay sonra tamamlanmış olacağını duyurdu. 

ABD, Çin’e petrol sevkiyatını tamamen durdurdu. Uluslararası taşımacılık hizmetleri veren Hong Kong merkezli China Merchants Energy Ship-

ping (CMES) Başkanı Xie Chunlin, iki ülke arasındaki ticaret savaşı ortamında ABD’den Çin’e petrol sevkiyatlarının tamamen durdurulduğunu söyle-

di. Hong Kong’da düzenlenen denizcilik zirvesine katılan Chunlin, “Biz ABD’den Çin’e petrol sevkiyatını yapan başlıca taşımacılardan biriyiz. Ticaret 

çatışmasından önce bu iyi bir işti, fakat şu anda tamamen durdurulmuş durumda” diye konuştu. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 
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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.  

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. 


