
Ticaret savaşı kur savaşına dönüşüyor. ABD Hazine Bakanlığı dün yaptığı 

açıklamada, Çin'in para birimi yuanı manipüle ettiği sonucuna vardığını belir-

terek bu ülkeyi kur manipülatörü ilan etti. Bu adım Pazartesi günü Çin’in yua-

nı dolara karşı 7’nin üzerine çıkmasına izin vermesinin ardından geldi. ABD 

Hazine Bakanlığı’nın bu adım sonucunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile irti-

bata geçerek 'Çin'in son eylemlerinin yarattığı adil olmayan rekabet koşulları-

nın ortadan kaldırılması' için adım atması bekleniyor. Karar aynı zamanda 

ABD yönetiminin kur manipülatörü ilan edilen ülke ile müzakere edilmesini 

gerektiriyor. Eğer görüşmelerde ilerleme kaydedilmezse Çin şirketlerinin ABD 

kamu ihalelerinden men edilmesi ve kalkınma projeleri için Amerikan kamu 

kurumlarından sağlanan finansmanın engellenmesi gibi yaptırımlarla karşıla-

şabilir. Ancak Çin, ABD’den zaten bu tip bir finansman sağlamıyor. Döviz kuru-

nu bir silah olarak kullanmayacaklarını belirten Çin Merkez Bankası bugün 

yuanı beklenenden güçlü bir seviyede (6,9683) sabitleyerek yuanı destekledi. 

Öte yandan Çin, Hong Kong piyasasında yuan cinsi tahviller sattığını açıkladı. 

ABD Başkanı Donald Trump ise dolar/yuanın 7’nin üzerine çıkarılmasına izin 

verilmesini 'ciddi bir ihlal' olarak değerlendirdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın ka-

rarının hemen öncesinde bir hamle de Çin'den geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, 

ABD’nin Çin mallarına yönelik ilan ettiği son gümrük tarifesinin ardından, Çinli 

şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğunu açık-

ladı. Çin’in ABD’den ithal ettiği tarım ürünlerinin büyük çoğunluğunu soya 

fasulyesi, pamuk, buğday, sorgum ve domuz eti ürünleri oluşturuyor.  

ABD'nin Çin’i kur manipülatörü ilan etmesinin ardından yatırımcı güveni 

iyice zayıfladı. Yatırımcıların riskten kaçınmaya çalışmasıyla ABD tahvilleri 

ile yen ve İsviçre frangı gibi bazı para birimlerinin de aralarında bulunduğu 

güvenli liman varlıklar değer kazandı. ABD borsalarındaki kayıp gün içinde     

%3'ü aştı. Piyasalar kapandığında Dow Jones %2,90 ve Nasdaq %3,47 değer 

kaybetmişti. S&P 500 endeksi %3 ile yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı. 

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Ocak'tan bu 

yana en düşük seviyesine geriledikten sonra %0,85 ekside bulunuyor. Shang-
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 98,673             -1.01% -0.97% 8.11%

BİST-30 123,663          -1.07% -1.37% 8.15%

XUSIN 113,014          -0.83% 2.42% 7.76%

XBANK 141,592          -0.52% -5.23% 20.26%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5705 0.21% -1.23% 5.35%

Euro/TL 6.2401 1.07% -2.27% 3.10%

Sepet Kur* 5.9067 0.65% -1.78% 4.07%

Euro/Dolar 1.1202 0.86% -1.04% -2.33%

Dolar/JPY 105.94 -0.60% -1.72% -3.30%

DXY 97.5220 -0.03% 0.14% 1.38%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 16.08% 16.18%

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

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

ABD - 10 yıllık tahvil 1.75% 1.84%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.210%

22 Nisan 2020 5.125% 99.88            5.294%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.38            6.456%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1463.60 1.61% 4.90% 14.10%

Reuters/Jefferies CRB* 180.21 -1.06% -4.93% 2.42%

Brent (Dolar/varil) 59.81 1.00% -5.84% 11.15%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.07 1.16% 0.78% -28.78%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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hai Bileşik endeksi %2,3, Japonya'nın Nikkei endeksi ise %1,2 geriledi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %1,6705’e kadar düşerek Ekim 2016’dan bu 

yana en düşük seviyeyi gördü, sabah saatlerinde %1,7564’e yükseldi. Mayıs 2013 zirvelerini gören altının onsu ise bu sabah 1.462 dolar sevi-

yelerinde. Ticaret savaşının sertleşmesiyle birlikte Eylül toplantısında FED’den 50 baz puan faiz indirimi beklentileri arttı. Swaplar FED’in Aralık 

2020’ye kadar 100 baz puan faiz indireceğine işaret ediyor.  

Temmuz ayında manşet tüketici enflasyonu, piyasanın beklentisinin altında, bizim beklentimizin ise sınırlı bir şekilde üzerinde kaldı ve ay-

lık bazda %1,36 seviyesinde açıklandı. Böylece yıllık bazda artış oranı %16,65'e yükseldi. Tüketici fiyatlarındaki artışta vergi indirimlerinin 

sona ermesi (otomobil, beyaz eşya ve mobilya) ve elektrik fiyatlarında yapılan %15’lik artış öne çıktı. Yurtiçi ÜFE döviz kurundaki volatilitenin 

azaldığı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,0 oranında gerilerken yıllık artış %21,7'ye indi. Ağustos sonrasında enflasyon düşüşe geçecek. 

Ancak Ağustos'ta %15 doğalgaz zammının enflasyonu toplam 45 baz puan yükseltici etkisini göreceğiz. Öte yandan 3 TL’lik sigara zammının 

enflasyon üzerindeki etkisinin 52-88 puan arasında değişeceğini hesaplıyoruz. Bu etkilerle Ağustos ayında yıllık enflasyonun Temmuz ayı sevi-

yesine yakın oluşmasını bekleriz. Enflasyon patikasında kuvvetli baz etkisi ise özellikle Eylül ve Ekim aylarında ortaya çıkacaktır. Ekim ayında 

yıllık enflasyonun %11,0’in altına inmesini öngörmekteyiz. Ancak Kasım ve Aralık'ta baz etkileri yıllık enflasyonu yükseltici etkide bulunacaktır. 

TCMB’nin geçtiğimiz hafta %14,6’dan %13,9’a revize ettiği sene sonu enflasyon tahminine karşılık, bizim beklentimiz %15,2 seviyesindedir. 12 

Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB'den faiz indirimine yönelik beklentilerin devam edeceğini öngörüyoruz. Küresel bazda 

yeni bir kuyruk riski oluşmadığı takdirde, bizim beklentimiz 150 baz puanlık bir faiz indirimi yönündedir. 

31 Ağustos 2018 tarihli ve 2018-36 Sayılı Basın Duyurusu ile Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasının açılma-

sına karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle ger-

çekleştirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada 

halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu 

fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İhtiyaç duyulan günlerde açılacak ihalelere ilişkin ayrıntılar 

aynı gün saat 10.00’da veri dağıtım sistemleri aracılığıyla ilan edilecektir.  

Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilim-

lerinde 100 baz puan artırılmasına, TCMB nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest he-

saplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek %1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bundan böyle bankalar için DTH tutma 

maliyetleri yükselirken dolar cinsi rezerv tutmanın cazibesi azalıyor. Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tuta-

rında likidite çekilmesi beklenmektedir. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) Türk lirasının dengelenmesiyle Türkiye'de son dönemde bankacılık krizi riskinin 

azaldığını belirtti. S&P'nin Türkiye analisti Maxim Rybnikov, dün düzenlediği telekonferansın soru cevap bölümünde TL'nin son dönemler-

de dengelenmesinin Türkiye'nin finansal sistemindeki duruma yardımcı olduğunu ancak özellikle sorunlu veya takipteki krediler (NPL) açısın-

dan zorlukların sürdüğünü belirtti. Rybnikov, "Bankacılık krizi riskinin hala yüksek olduğunu düşünüyoruz - ödemeler dengesi riskleri yükseli-

yor ve takipteki alacaklar konusunda endişeliyiz, ancak geçen yıl Ağustos ve Eylül aylarında ele aldıklarımıza kıyasla daha düşük bir olasılık gö-

rüyorum" dedi. Rybnikov, aynı zamanda, Türkiye'de sermaye kontrolleri uygulanmasının S&P'nin temel beklentisinden "çok uzakta" olduğunu 

ve sermaye kontrollerinin yalnızca hükümetin başvurabileceği son çare olabileceğini ifade etti. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA) – İkinci çeyrekte 113,9 milyon TL net kâr kaydetti. Banka geçtiğimiz yılın aynı döneminde 36,9 

milyon TL kâr elde etmişti. Son çeyrekte bankanın net faiz geliri %107 artış göstererek 188,8 milyon TL’ye ulaştı.  

 



Gündem | 6 Ağustos 2019 3 

Çimsa (CIMSA) – İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket son çeyrekte 5 milyon TL net kâr açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 

kâr rakamı 80,3 milyon TL’ydi. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte %3,4 düşüşle 475,9 milyon TL oldu. 

Aselsan (ASELS) – Havelsan Ehsim Hava Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik Ticaret A.Ş.'nin %49'luk kısmının gerçek kişilerden, %1'lik kıs-

mının ise Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den olmak üzere toplam payların %50'sinin devralınmasına yönelik pay devri sözleş-

meleri imzaladı. 

Hyundai, Ford ve Mercedes gibi otomotiv devlerinin ana parça tedarikçilerinden Assan Hanil, Türkiye’de 5. üretim tesisini Aksaray’da açı-

yor. Mercedes-Benz Türkiye ile geliştirilen proje kapsamında yatırım yapılan tesisin, yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Yurt dışı-

na yatırımı da gündeme aldıklarını vurgulayan Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Önümüzdeki 5 yıl içinde, özellikle hava süspansiyon-

lu sürücü ve yolcu koltuğunun üretimini yurt dışında gerçekleştirmek ve müşterilerimizin başta Avrupa’da olmak üzere yurt dışındaki diğer 

lokasyonlarına da tedarik yapar hale gelmeyi hedefliyoruz” dedi. Assan Hanil, üretim tesislerinin yanı sıra Ar-Ge yatırımlarında da atağa geçi-

yor. Şirket, iç ve dış pazarlarda büyüme hedefleri doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içinde bu alana 50 milyon euronun üzerinde yatırım gerçek-

leştirmeyi planlıyor.  

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında, Temmuz sonu itibarıyla 11 bin 500 firmaya 5,2 mil-

yar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/

döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sek-

töründe yer alan, ham madde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonra-

sında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kul-

landırılması hedeflenmiştir." ifadeleri kullanıldı.  

Yerli otomobilin ilk prototipi incelendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu 

(TOGG) Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimi-

zin ilk modelini inceledik" mesajını paylaştı. TOGG’nin Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son duruma 

ilişkin sunum yaptı ve otomobilin üç boyutlu çizimini gösterdi. 

Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatında artış. Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin 

yaş meyve ve sebze ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine oranla miktarsal olarak %12, değer olarak ise %27 artarak 132 milyon 

dolar seviyesine yükseldi. Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin tarafından yapılan açıklamaya 

göre; ihracatta izlenen artışa en büyük katkıyı sağlayan alt ürün grubunun değer bazında %31 artış göstererek 106 milyon dolara ulaşan taze 

meyve ürün grubu olurken, bu ürün grubunu 24 milyon dolar ile taze sebze ürün grubu izledi. 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile Organize Sanayi Bölgele-

rinde gerçekleştirilebilecek yenilenebilir enerji yatırımları yalnızca çatı üstü ve cephe kurulumlar ile sınırlandırıldı. 

Hacim Enerji, İklim Elektrik’in oluyor. Bereket Enerji, Geyve Rüzgâr Santrali’ni bünyesinde bulunduran Hacim Enerji’deki paylarının tamamını 

Eksim Yatırım Holding iştiraki İklim Elektrik’e satıyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda, Bereket Enerji, Hacim Enerji’deki paylarının tama-

mını İklim Elektrik’e satmış olacak.  
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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. 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. 


