
Asya borsaları hafta boyunca süren satış baskısının ardından bugün hafif 

yükselirken, Çin-ABD ticaret ve kur savaşı endişelerini yatıştırma çabaları 

mevcut baskıyı zayıflatmaya yardımcı oluyor. Beyaz Saray Ulusal Ekonomik 

Konseyi başkanı Larry Kudlow'un açıklamaları iyimserliğe destek oldu. Kudlow 

dün yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Çin ile ticari görüşmelerine de-

vam etmek istediğini ve Eylül ayında bir Çin heyetine ev sahipliği yapmayı 

planladığını söyledi. Çin Merkez Bankası ise yabancı firmalara yuanın önemli 

ölçüde zayıflamayacağı garantisini verdi. Çin Merkez Bankası yuanın dolara 

karşı seviyesini Çarşamba için 6,9996 olarak belirledi. Banka dün aynı seviyeyi 

6,96 civarı belirlemişti. Piyasalardaki çalkantı ve sertleşen ticaret savaşlarının 

küresel büyümeye etkisi FED üzerindeki faiz indirim baskısını artırsa da FED’in 

görece güvercin üyeleri şimdilik gelişmelerden etkilenmemişe benziyor. St. 

Louis FED Başkanı James Bullard “ABD para politikası günlük ticaret tartışma-

larına reaksiyon gösteremeyeceği” açıklamasını yaptı. Riskten arınma eğili-

minde altın fiyatları ise istikrarlı yükselişini koruyor. Altın vadelileri ons başına 

2013’ten bu yana ilk kez 1.500 doları aşarak psikolojik bir seviyeyi kırmış oldu. 

Petrol fiyatları da ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının küresel ekonomiye ve ener-

ji talebine zarar verme olasılığı ile geriledi. Brent ham petrolünün en yakın 

vadeli varil fiyatı 58,91 dolar ile yedi ayın dip seviyelerine yakın işlem görü-

yor. Bu arada Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Almanya'da bu sabah 

açıklanan sanayi üretimi değişiminde 0,4'lük daralma beklentisine karşılık veri     

%1,5'lik daralma olarak açıklandı. Hindistan Merkez Bankası bu sabah sona 

eren toplantıda politika faizini 35 baz puan indirerek %5,4'e çekti. Dolar/TL 

ise bu sabah 5,50 seviyesinin altına indi. 

Üç kamu bankası iki günde konut kredilerine 2,1 milyar liranın üzerinde re-

kor başvuru aldıklarını açıklarken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 

kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminin inşaat sektörünün beklediği 

hareketlenmenin de başlangıcı olduğunu belirtti. Ziraat Bankası, Halkbank 

ve Vakıfbank geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmişti. Ban-

kalardan dün yapılan ortak açıklamada, faiz indirimi sonrasında, ilk iki gün 
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,584             0.92% 0.90% 9.11%

BİST-30 124,950          1.04% 0.76% 9.28%

XUSIN 113,676          0.59% 3.30% 8.39%

XBANK 143,956          1.67% -2.14% 22.27%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5182 -0.94% -2.88% 4.36%

Euro/TL 6.1800 -0.96% -2.77% 2.11%

Sepet Kur* 5.8593 -0.71% -3.02% 3.34%

Euro/Dolar 1.1198 -0.04% -0.11% -2.36%

Dolar/JPY 106.47 0.50% -2.55% -2.82%

DXY 97.6300 -0.09% 0.14% 1.43%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 16.11% 16.08%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.53% 15.47%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.95% 6.74%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.69% 1.72%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.201%

22 Nisan 2020 5.125% 99.88            5.292%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.05            6.656%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1473.87 0.70% 5.44% 14.90%

Reuters/Jefferies CRB* 180.21 -0.55% -5.47% 1.86%

Brent (Dolar/varil) 58.94 -0.10% -12.13% 8.33%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.11 -0.99% -1.15% -28.91%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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içerisinde üç bankaya 13 binden fazla müşterinin toplamda 2,1 milyar TL'nin üzerinde kredi başvurusu yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Belirtilen 

başvuru tutarı, bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur" denildi. 

Halkbank yurtiçinde 25 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada 

farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış 

yoluyla gerçekleştirilecek finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin 10 yılı aşmayacak şekilde belirleneceği belirtildi. 

Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Değişiklikle birlikte, proje bazlı devlet yardımı için gere-

ken asgari 100 milyon TL yatırım tutarı, öncelikli ürün listesinde yer alan ve teknoloji odaklı kabul edilen yatırımlar için 50 milyon TL’ye indiril-

di.  

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle otomotivde yatırım planlayan 

firmalara tanınabilecek ithalat imtiyazlarına hibrit ve elektrikli otomobil de eklenirken teknoloji odaklı yatırımlar için TL ve döviz cinsi sağlana-

cak faiz desteği de artırıldı. Değişiklikle birlikte ayrıca sigorta primi işveren desteği kapsamı genişletildi, destek oranı üst limiti ise %50'den      

%35'e indirilirken yatırımlara sağlanabilecek gelir ve kurumlar vergisi istisnalarında da değişikliğe gidildi. Son olarak hazır giyim ve deri sektör-

lerinde işletmelerin bir ve ikinci bölgelerden farklı illere taşınmasına sigorta primi ve stopaj desteği getirildi. 

Sabancı Holding (SAHOL) – İkinci çeyrekte 889 milyon TL net kâr kaydetti. Holding geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1.155 milyon TL net kâr 

kaydetmişti. Son çeyrekte holdingin hasılatı yıllık bazda %22 büyüyerek 4.813 milyon TL oldu. 

Enerjisa (ENJSA) – İkinci çeyrek net kârı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %37 azalarak 161,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket hasılatı bu 

dönemde %29 artış göstererek 4.843 milyon TL’ye yükseldi. 

Migros (MGROS) – İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket net zararı geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 292,6 milyon TL seviyesinden 

150,5 milyon TL’ye geriledi. Satış gelirleri ise yıllık bazda %28 büyüdü ve 5.808 milyon TL oldu. 

Kardemir (KRDMD) – 2019 yılı ikinci çeyreğinde 102,6 milyon TL net kâr elde etti. Kâr rakamı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %50’lik bir 

azalışı ifade ediyor. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri %30 artışla 1.639 milyon TL’ye yükseldi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Azerbaycan Tarım Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında "Fındık Alanında Stratejik 

İşbirliği Deklarasyonu" açıklandı. Ordu ilinde gerçekleştirilen fındık hasadı törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dekla-

rasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu deklarasyonu Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek, fın-

dık alanında iş birliğini geliştirmek, üretim, kalite, verimlilik için potansiyel ve ihtiyaç duyulan bilimsel, teknik ve teknolojik iş birliğini sağlamak 

ve fındık alanında daha yakın bir iş birliği geliştirmek, ortak yararları ve ortak çıkarları gözetmek amacıyla yapmaktayız. Bu deklarasyon, dünya 

fındık üretiminde en büyük paya sahip ilk 5 ülke içerisinde yer alan 3 ülke olarak omuz omuza, bir arada, fındığın anavatanında, kültür fındığı-

nın dünyaya yayıldığı topraklarda, fındığın üretimini, kalitesini ve verimini artırmak, hastalık ve zararlılarla mücadele, yeni çeşitlerin geliştiril-

mesi yönündeki kararlılıklarını ortaya koymaktadırlar.” 

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Muş'ta, arpa ve buğday hasadından 534 milyon liralık gelir bekleniyor. Muş İl 

Tarım ve Orman Müdürü Müdürü Mehmet Aydın, bu sene ilkbaharın kurak geçmesi nedeniyle buğday ve arpa üretiminin geçen yıla göre düş-

tüğünü belirtirken “Dönüm başına 250 kilogram civarında buğday 280 kilogram ise arpa hasadımız oluyor. Muş'ta 288 bin ton buğday, 42 bin 
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ton ise arpa hasadı yapılmasını bekliyoruz. Saha çalışmalarımız neticesinde hasadın kent ekonomisine 534 milyon lira katkı sağlamasını ümit 

ediyoruz.” ifadelerini kullandı.  

Toros Tarım, dünyanın en büyük gübre üreticisi Nutrien'in Romanya'daki satış ve dağıtım operasyonlarını satın almak üzere sözleşme im-

zaladı. Tekfen Holding Tarımsal Sanayi'den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, son yatırım 

hamlesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu satın alma, iki yıl önce başlattığımız bölgesel güç olma stratejimizin bir parçası olarak Toros Ta-

rım'ı, belirlediğimiz yurtdışı pazarlarda değer zinciri içinde kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için yapıldı. Hedefimiz, önemli bir tarım ülkesi olan 

Romanya'yı ikinci büyük pazarımız yaparak markamızı orada da bilinir kılmak," dedi. Eylül ayında tescil edilecek firma Toros Agroport Romania 

S.A. adıyla faaliyet gösterecek. 

Pernigotti’nin çikolata üretimini Türkiye’ye taşımayı planlayan Toksöz Grubu İtalyan hükümetiyle anlaşarak İtalya’daki fabrikada üretime 

devam etme kararı aldı. Anlaşmayı duyuran İtalya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ile Sanayi Bakanı Luigi Di Maio ülkenin kuzeyinde yer 

alan Novi Ligure kentindeki Pernigotti fabrikasının kapanmayacağını açıkladı. 6 yıl önce Toksöz Grubu’nun satın aldığı Pernigotti’nin 100’e ya-

kın işçisi var. Bu işçilerin işlerini kaybetmemesi için geçen yıl 15 Kasım’da İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı kriz masası kurmuştu.  

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) Duran Doğan Basım’a 3 milyon euro kredi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan 

açıklamaya göre 3 milyon euro tutarındaki kredi, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin “Gloss & Green” teknolojisiyle ürettiği çevreci 

ve geri dönüştürülebilir metalize kutularının, gelecek dönemlerdeki kapasite artışı kapsamında kullandırılacak. Kredi tutarının 2,4 milyon euro 

tutarındaki kısmı 5 yıl vadeli, kalan kısmı ise Clean Techology Fund (CTF) kapsamında 600 bin euro tutarında olup, 10 yıl sonra defaten geri 

ödenecek.   

Doğal afetlerin 2019 yılı ilk yarıyıl bilançosu 73 milyar dolar. Londra merkezli AON'un Küresel Doğal Afetler Raporu'nda 2019'un ilk yarısın-

da gerçekleşen toplam 163 doğal afetin dünya çapında 73 milyar dolarlık ekonomik kayıp yarattığını ortaya koymakta. 73 milyar dolarlık eko-

nomik kaybın 20 milyar dolarlık kısmını ise sigortalanmış kayıplar oluşturuyor. Sigortalanmış kayıpların da %78'lik bölümünün şiddetli hava 

olayları ve sellerden kaynaklandığı belirtiliyor. 
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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. 


