
Piyasaların tüm dikkati ABD-Çin ticaret ilişkilerinin geleceğini belirleyecek bugün-

kü gelişmede. Trump yönetiminin 200 milyar dolar tutarındaki Çin menşeili ürüne 

koymayı planladığı olası ek vergilerin kamudaki tartışma süresi bugün doluyor. İki 

ülke karşılıklı olarak 50 milyar dolar tutarındaki ürün ve hizmetler üzerine ek ticaret 

vergisi koymuşlardı. İthalata getirilen her 100 milyar dolarlık kısıtın küresel ticaret 

hacmini 0,5 yüzde puan daraltıcı etki yapması öngörülmekte. Ek vergilerin Çin bü-

yümesi üzerinde 0,1-0,3 yüzde puan arasında daraltıcı bir etki yapacağı, bu etkinin 

önümüzdeki sene büyüyeceği tahmin ediliyor. Piyasalarda dün ve bugün ticaret 

tedirginliği hakim. Çin'deki blue-chip endeksi ve Hong Kong gösterge hisse endeks-

leri baskı altında. Piyasadaki baskının bir sebebi de ABD-Kanada arasında gelişen 

NAFTA süreci. Kanada Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda gecelik faiz oranı-

nı değiştirmeyerek %1,50 seviyesinde sabit bıraktı. Toplantı sonrası yapılan açıkla-

mada %2 civarındaki çekirdek enflasyonun ekonomik aktiviteyle uyumlu olduğuna 

vurgu yapıldı. Ayrıca açıklamada “bankanın NAFTA müzakereleri ile diğer ticaret 

politikalarını ve bunların enflasyon üzerindeki etkilerini de yakından izlediği" belir-

tildi. İngiltere'nin Brexit sürecinde ise bugün olumlu haber akışı mevcut ve bu ha-

berle birlikte sterlin değer kazanıyor.  

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Donald Trump'ın ABD başkanlığındaki ilk dönemi 

bitmeden Kore Yarımadası'nın nükleer silahtan arındırılmasını gerçekleştirmek 

istediğini söyledi. Güney Kore yetkilileri de, Kim'in bu ay Güney Kore lideri ile 

Pyongyang'da yeni bir zirve görüşmesi yapmayı kabul ettiğini açıkladılar. Güney 

Kore ulusal güvenlik danışmanı Chung Eui-yong, Kim ve Moon Jae-in'in 18-20 Eylül 

günlerinde bir araya gelerek nükleer arınma için alınacak "pratik önlemleri" görüşe-

ceklerini söyledi. Kim, Güney Kore yetkililerine, Trump'a duyduğu güvenin değiş-

mediğini ve nükleer silahlardan arınmayı ve ABD ile uzun yıllardır süren düşmanca 

ilişkilere son varmak istediğini söyledi. Kim'in sözleri, ülkesinin nükleer programıyla 

ilgili olarak ilk kez somut bir zaman ifadesi içeriyor. Trump ve Kim Haziran ayında 

Singapur'da yaptıkları tarihi zirve görüşmesinde nükleer arınma yolunda çalışacak-

larını, "yeni" bir ilişki kurmak için çaba göstereceklerini ve Kore Yarımadası'nda 

"kalıcı ve istikrarlı bir barış rejimi" inşa edeceklerini söylemişlerdi. Ancak daha son-

ra yapılan müzakereler anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda tıkanmış ve Ku-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 88.63            16.734%

22 Nisan 2020 5.125% 84.10            16.682%

18 Mayıs 2021 4.875% 76.25            16.091%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,791             -0.43% -4.55% -19.55%

BİST-30 114,031          -0.47% -4.90% -19.76%

XUSIN 125,181          -0.03% 2.48% -3.27%

XBANK 97,298             -1.65% -17.85% -43.23%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.5789 -1.37% 27.22% 73.63%

Euro/TL 7.6785 -0.62% 27.05% 68.84%

Sepet Kur* 7.1074 -1.07% 27.61% 70.94%

Euro/Dolar 1.1629 0.41% -0.14% -3.06%

Dolar/JPY 111.52 0.07% 0.06% -1.02%

DXY 95.1840 -0.03% 0.14% 3.30%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1196.30 0.45% -1.39% -8.15%

Reuters/Jefferies CRB* 196.47 -0.57% -1.63% -0.24%

Brent (Dolar/varil) 77.27 -1.15% 6.90% 15.55%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.80 -0.32% 0.20% -5.66%

* 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) 20.76% 20.91%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.90% 2.90%
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zey Kore'nin nükleer programını devam ettirdiği yolunda belirtiler ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 

Pyongyang ziyaretini aniden iptal etmiş ve müzakerelerde güven kalmadığını söylemişti. 

Gelişmekte olan piyasalarda ise Arjantin, Türkiye ve G. Afrika hassasiyeti devam ediyor. Son iki günlük yoğun satışın ardından bu sabah Asya 

piyasaları görece sakin. Bu üç ülkedeki gelişmeler dışında ayrıca artan ABD enflasyonu ve FED'in kararlı bir şekilde faiz artıracağı beklentisi ile yatı-

rımcıların gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algıları yükseliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Arjantin’in kredi notuyla ilgili 

düzeltme yaptığını duyurdu. S&P geçen hafta Cuma günü Arjantin’in "B+" olan uzun dönem ve "B" olan kısa dönem kredi notunu "negatif izleme-

ye" alındığını ve ülkenin kredi notunun indirilebileceğini duyurmuştu. Kuruluş yaptığı son açıklamada, Arjantin'in sadece "B+" olan uzun dönem 

kredi notunun "negatif izlemede" olduğunu, "B" olan kısa dönem kredi notunun "negatif izlemeden" çıkarıldığını belirtti. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam araçlarının hem sayı hem de sınıflarında tasar-

rufa gidilecek. Bakanın imzasıyla kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıyla 14 Eylül tarihine kadar ellerindeki makam araçlarının listesinin gön-

derilmesi istendi. Böylece ilk defa kamu ve belediyelerin sahip olduğu araçlarla ilgili net fotoğraf ortaya konulmuş olacak. Albayrak’ın bütçede baş-

lattığı tasarruf hamlesini 2019 yılında artırarak devam edeceklerini açıklamasının ardından, özellikle belli alanlardaki harcama alışkanlıklarında ku-

rallar getirileceği ifade edildi. Öte yandan makam aracı olarak Türkiye’de üretilen araçların tercih edilmesi de zorunlu hale getirileceği bilgisi de 

basına yansıdı. Bu arada Hazine ve Maliye Bakan yardımcılıklarına, Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı. Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı 

kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Japonya Merkez Bankası (BOJ), Salı günü Eylül ayının ilk olağan işleminde, kısa vadeli tahvil alımlarını artırarak, 1 ila 3 yıllık tahvil alımlarını 

250 milyar yenden 300 milyar yene yükseltirken, 3 ila 5 yıllık tahvil alımları ise 300 milyar yenden 350 milyar yene yükseltmişti. BOJ Cuma gün-

kü açıklamasında Eylül ayında beş gün alım yapacağını (Ağustos ayında altı gün idi) belirtmişti. BOJ bugün Eylül ayı işlemlerinin sıklığındaki azalışı 

dengelemek için vadesi 5 yıldan 10 yıla kadar olan tahvil alımlarını artırdığını duyurdu. BOJ alım teklifini 400 milyar yenden 450 milyar yene çıkar-

dı. 

Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) girişimiyle başlatılan Çinli havayollarının Türkiye’ye yeniden sefer düzenlenmesi yönündeki girişimler, 

Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern'in Türkiye'ye dönme kararını resmen açıklaması ile sonuç verdi. China Southern ilk seferini 20 

Aralık'ta yapacak. Şirketin Pekin-İstanbul hattında uçuş planladığı öğrenilirken haftalık sefer sayısının da 3 olacağı belirtildi. Direkt uçuş sayısındaki 

artışın bu ülkeden gelen turist sayısını arttırması bekleniyor. 2018’in ilk yedi ayında yaklaşık 225 bin Çinli turist Türkiye’yi ziyaret etti. Bu rakam bir 

önceki yıla göre %89’luk bir artışı ifade ediyor. 

İş GYO geliştirmeyi planladığı Tuzla konut projesini piyasa koşulları nedeniyle ertelemeye karar verdi. Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklama-

da, "Tuzla Konut Projesinin, mevcut konjonktür dikkate alınarak, uygun yatırım koşulları oluşuncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir" denildi. 

Döviz kurlarında yaşanan artış kamuyla iş yapan müteahhitleri de zor duruma düşürüyor. İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu (İMKON) Genel 

Başkanı Tahir Tellioğlu kamuya iş yapan müteahhitler için acilen ‘fiyat farkı kararnamesi” çıkarılması gerektiğini söyledi. Tellioğlu ayrıca henüz baş-

lanmamış ve döviz kurundaki hareket sonrası kârlı olmaktan çıkmış işlerde karşılıklı olarak ‘tasfiye kararnamesi’ çıkarılmasının da önemli olduğunu 

belirtti.  

Belarus’un Ankara Büyükelçisi’nden yerel para ile ticarete destek. Büyükelçi Andrei Savinykh Türkiye ile Belarus arasındaki ekonomik ilişkileri 

değerlendirdi. Bu sene iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları geçeceğine inandığını belirten Büyükelçi, “Bizim için dolar ve eurodan TL 

ve Belarus rublesine geçme zamanı geldi. Bunun için Türkiye’nin önde gelen bankalarından birisi Belarus’ta yatırım yapmak için görüşmeleri sür-

dürüyor” ifadelerini kullandı.  
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Savunma Sanayi Başkanlığı F35’lerin üretiminde Türkiye’deki firmaların konumunu açıkladı. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre 7 Türk 

şirketi uçağın gövdesinden motoruna kadar 19 ayrı noktada parça üretimi yapıyor. Uçağın orta gövdesinde birçok parça TAI tarafından üretiliyor. 

ASELSAN ise F 35’lerin komünikasyon, navigasyon ve tespit (CNI) sistemine ait, Aviyonik Arayüz Kontrol (CAIC) modülünü hazırlıyor. Gövde ve 

kanat parça üretimi Kale Aero tarafından yapılırken, motor bölümündeki bazı parçaların üretimi ise Kale Pratt&Whitney tarafından gerçekleştirili-

yor. Havelsan F 35’ler için mühendislik desteği sağlarken iniş takımları, fren sistemi ve yakıt pompası gibi parçalar Alp Havacılık tarafından üretili-

yor. Ayesaş ise uçakların kokpit camlarının kart üretimini üstleniyor. Türk firmaları F 35’ler için bugüne kadar toplam 700 milyon dolarlık fatura 

kesti. 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dünya ve Türkiye buğday üretiminde azalmalar yaşandığına dikkat çekerek, buğday piyasalarının istikrarı için 

her türlü önlemin alındığını belirtti. Ülke genelinde buğday arzı yönüyle endişeye mahal verecek bir durum söz konusu olmadığını ifade etti. 

TMO'dan yapılan açıklamada, dünya buğday üretiminin 2018’de 42 milyon ton azalışla 716 milyon tona düştüğü ve fiyatlarda geçen yıla göre        

%30'a varan artışlar yaşandığı belirtilirken “Ancak yine de dünyada hâlihazırda devir stoklarıyla birlikte yaklaşık 850 milyon ton buğday bulunmak-

tadır" denildi. TMO’nun 2018 hasat döneminde 2,3 milyon ton buğday alımı gerçekleştirdiği ve önceki yıldan devreden stoklarla birlikte toplam 

buğday stokunun 3,5 milyon tona ulaştığı belirtildi. İç ve dış hububat piyasalarının yakından takip edildiği ve gerektiğinde stokların takviye edilme-

siyle iç satışlara kesintisiz devam edileceği ifade edildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sanayici, girişimci ve KOBİ'ler için açıkladığı destek ve önlem paketi çerçevesinde atılan somut 

adımlara bir yenisi eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde %25 indirim yapıldı. 8 iş 

gününde 10 maddeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Varank, 16 maddelik eylem planı sayesinde milli teknoloji hamlesi için adımların hızlandırıl-

dığını kaydetti. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Haziran 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Haziran ayında 

570 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı yaklaşık 14,7 milyar lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçek-

leştirilmesiyle yaklaşık  28 bin 500 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. 

Türkiye'de OYAK ile ortaklığını sürdüren Renault Grubu, Türk lirasında son dönemde yaşanan dalgalanmadan dolayı planlarında herhangi bir 

değişiklik olmaksızın üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi. Renault Grubu'ndan yapılan açıklamada, 26 Haziran'da 

OYAK Grubu ile uzun dönem ortaklık sözleşmesinin 27 yıl süreyle uzatıldığı, Türkiye'ye olan güvenin bir kez daha teyit edildiği anımsatıldı. Renault 

Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure yaptığı açıklamada, son dönemde Türkiye'de yaşanan finansal durumu yakından 

izlediklerini ve Türkiye pazarının lider markası Renault olarak Türkiye'de yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.  

Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) kalanların %57’si asgari ücretli. BloombergHT sitesinde yer alan habere göre sistemden ayrılan-

ların oranı en üst gelir grubunda %89’a ulaşırken, asgari ücret ve 2 asgari ücret arası gelir elde edenlerde sistemden ayrılma oranının %65,9’da 

kaldığı görülüyor. Yüksek gelir grubunda ayrılma oranının daha fazla olmasının bir nedeni bu kişilerin hali hazırda bir BES planına dahil olması ola-

rak görülüyor.  

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine yatırım yapması beklenen şirket-

lerden çoğunun Türkiye’den olduğunu söyledi. Lihaçev, Türk şirketleri dışındaki şirketlerin Akkuyu NGS projesinden hisse satın almakla ilgilenip 

ilgilenmediği sorusu karşısında şunları söyledi: “Projeye yatırımcı kabul edebilmemiz için Türk hükümetinin onayı gerekiyor. Olası yatırımcılarla 

görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an için ana yatırımcılar, genel olarak Türk şirketleri.” Olası yatırımcılar listesinde Ortadoğu’dan şirketlerin de yer 

aldığını belirten Rosatom yöneticisi, Türk şirketlerle ise görüşmelerin daha ileri aşamalarda olduklarını söyledi.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak ziyaretinde Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na (TTK) daha önce açıklanan 1.500 işçi 

alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden önce TTK’ya 1.500 işçi alımıyla ilgili söz verdiğini 

anımsatan Dönmez, yerli kömüre dönüşüm protokolünün devam edeceğini belirtti. Kömür üretimindeki hedefin 5 yıl içerisinde özel sektör ve 

kamu olarak 7 ila 10 milyon tona, istihdamı da bugünkü seviyenin iki katına çıkartmak olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, Türkiye’nin yılda yakla-

şık 30 milyon ton civarında taş kömürü ithal ettiğini ve bunun için 3-4 milyar dolar civarında kaynak ayrıldığı bilgisini verdi.  
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İran'a Kasım'da uygulanacak yaptırımlar petrol fiyatlarında gevşemeyi engelliyor. Foreks’in haberine göre uluslararası piyasalarda petrol fiyatla-

rı, gelişmekte olan piyasalarda yaşanan sıkıntılar ve ABD'nin Çin'den 200 milyar dolar tutarında ithalata ek vergi konusunda nihai kararını vermesi-

nin yaklaşmasına rağmen ciddi bir gerileme yaşamıyor. ICE'de Brent petrolü 76,88 dolar/varile kadar düşerken NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 

68,63 dolar/varil seviyesinde. 

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, demir çelik ürünlerinde iç ve dış talepte hareketlenme görüldüğünü 

belirterek, ABD'nin gümrük vergisi koymasından kaynaklanan boşluğun rahatlıkla doldurulacağını, iç piyasada da talebin artarak sürmesini 

beklediklerini söyledi. Ertan, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle iç ve dış satışlarda bir süre durgunluğun yaşandığını ancak son 2-3 hafta-

da sektörün yeniden kendine gelmeye başladığını belirtti. Özellikle Filipinler ve Singapur'un başı çektiği bir talep artışının bulunduğunu, Uzak Doğu 

pazarına yüklü şekilde mal göndermeye başladıklarını anlatan Ertan, Peru, Şili ve Ekvator’dan gelen siparişlerle Güney Amerika pazarında da iyi 

durumda olduklarını kaydetti. Kuzey Afrika ve Avrupa pazarları için de rakamların geçen yılın önünde seyrettiğine işaret eden Ertan, ABD'nin ikinci 

kez gümrük vergisi kararı uygulaması nedeniyle bu pazarda duraklama yaşandığını ifade etti.  
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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. 


