
Hazine dün 14 Haziran 2023 itfalı sabit kuponlu 5 yıllık tahvil ile 28 Haziran 2028 

itfalı 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç etti. Hazine'nin Ağustos 

ayı borçlanma programı çerçevesinde gerçekleştirdiği iki ihaleden sabit kuponlu 

beş yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz %22,1, TÜFE'ye endeksli 10 yıllık tahvilde 

ortalama reel faiz %3,6 oldu (Temmuz ayında yapılan ihalede beş yıllık tahvil faizi %

18,08, 10 yıllık tahvilde reel faiz ise %3,2 olmuştu). Sabit kuponlu 5 yıllık tahvilde 

1,359 milyon TL'lik nominal teklife karşılık net satış 540 milyon TL olurken TÜFE'ye 

endeksli 10 yıllık tahvilde 1,554 milyon TL'lik teklif sonucunda net satış 677 milyon 

TL olarak gerçekleşti. Hazine Ağustos'ta toplam 9,8 milyar TL'lik iç borç servisine 

karşılık 8,6 milyar TL'si piyasadan toplam 10,8 milyar TL'lik iç borçlanma programlı-

yor. Bu hafta gerçekleştirdiği üç ihale ile 4,85 milyar TL'si piyasadan toplam 6,04 

milyar TL borçlanma gerçekleştiren Hazine'nin Ağustos ayı programını öngörülerine 

paralel tamamlaması için kalan ihalelerde piyasadan 3,75 milyar TL borçlanması 

gerekiyor. Bu çerçevede gelecek hafta ise 12 Ağustos 2020 itfalı altı ayda bir kupon 

ödemeli 2 yıllık sabit kuponlu tahvil ile 2 Ağustos 2028 itfalı altı ayda bir kupon 

ödemeli 10 yıllık sabit kuponlu tahvili ilk kez ve 2 Temmuz 2025 itfalı değişken faizli 

yedi yıllık tahvili yeniden ihraç edecek. 

 

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Washington yönetimi ile yaşanan yaptırım süreciyle 

ilgili görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat 

Önal'ın başkanlık edeceği bir heyetin gideceğini duyururken, haber televizyonları 

heyetin ilk toplantısının bugün yapılacağını duyurdu. Dün gece basında yer alan 

haberlerde iki ülke arasındaki görüşmelerde bazı konularda ön mutabakat sağlandı-

ğı ve bir Türk heyetinin görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gideceği belirtilmişti. 

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD'ye Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Büyü-

kelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetin gideceğini duyurdu. Haber televizyonları 

Önal'ın başkanlık edeceği heyette Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlı-

ğı'ndan üçer yetkilinin yer alacağını duyurdu. 

 

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in makamından yapılan açıkla-

mada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya 28-29 Eylül tarihlerinde res-

mi ziyaret düzenleyeceği belirtildi. Alman cumhurbaşkanlığı sözcüsü Erdoğan'ın 

Başbakan Angela Merkel ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda bilgi vermedi. 

8-Ağu OSD, Türkiye otomotiv üretimi, Temmuz 
 ABD, Öncü göstergeler endeksi, Haziran  
 Çin, Dış ticaret dengesi, Temmuz 

 Japonya, Ödemeler dengesi, Haziran 
9-Ağu BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve bankacılık istatistikleri 
10-Ağu TCMB, Ödemeler Dengesi, Haziran 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 96.38            8.542%

22 Nisan 2020 5.125% 93.65            9.231%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.00            9.465%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,161             2.11% -0.12% -16.62%

BİST-30 118,690          2.38% 0.36% -16.48%

XUSIN 121,557          1.24% 0.88% -6.07%

XBANK 116,865          3.57% -8.03% -31.81%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2428 -1.62% 12.60% 38.37%

Euro/TL 6.0811 -1.26% 10.59% 33.72%

Sepet Kur* 5.6414 -1.93% 11.53% 35.40%

Euro/Dolar 1.1597 0.38% -1.67% -3.33%

Dolar/JPY 111.37 -0.03% 0.51% -1.15%

DXY 95.2160 -0.18% 1.13% 3.17%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1210.64 0.38% -3.55% -7.05%

Reuters/Jefferies CRB* 199.72 0.30% -1.76% 1.41%

Brent (Dolar/varil) 74.65 1.22% -5.34% 11.63%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.90 -0.28% -1.13% -2.17%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 22.64% 22.01%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.48% 19.67%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.45% 7.52%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.97% 2.95%
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Hürriyet Gazetesi'nden Jale Özgentürk'ün bu sabahki yazısında bir süredir borçları için bankalarla masada olan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferit Şahenk'in açıklamaları yer aldı. Şahenk yeniden yapılandırma değil yeniden vadelendirmeyi konuştuklarını belirttirken 2 yıl faiz, 4 

yıl anapara ve faiz ödemeli bir plan yaptıklarını ve yakın zamanda bu anlaşmanın imzalanmasını beklediklerini ifade etti. Şahenk borçlardan bir 

kesinti, iskonto istemediklerini, faizin ise piyasa neyse ona göre oluşmasını istediklerini belirtti ve “Teminatsız olan bankalarımız da vardı, hepsi %

150’ye yakın teminat almış oluyor” dedi. Grup CEO'su Hüsnü Akhan bankalarla şu anda yeniden vadelendirmeye sokulan toplam kredi portföyü-

nün bütün kredi portföyünün %42’sine tekabül ettiğini belirterek, “Borçlarımızın tamamını masaya koymuş değiliz. Şu andaki rakamlara göre beş 

şirketimizin altındaki yaklaşık 2,3 milyar euro tutarındaki kredilerimizi yeniden vadelendirmeye tabii tutuyoruz. Bunlar için de yaklaşık 3,6 milyar 

euro tutarında bir teminat havuzu ortaya koyuyoruz. İlave olarak Şahenk Ailesi’nin imzalarını veriyoruz. Bu programa çok inanıyoruz. Tahmin edi-

yorum en kısa zamanda artık bir imza aşamasına geleceğiz” dedi. Şahenk Galataport’a Peninsula Grubu'nun geldiğini ve en geç 2020’nin Şubat ya 

da Mart ayı gibi tamamlanacağını belirtti. 

TL’nin son dönemde hızlı değer kaybı sonrasında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir anlaşma imzalayabileceğine ilişkin artan spekülasyonlar 

sonrasında IMF’den açıklama geldi. "Türkiye yetkililerden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık" denilen yazılı açık-

lamada, 4. madde çerçevesinde ilişkinin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Fon’un Türkiye üzerine düşüncelerinin son 4. Madde raporlarında ortaya 

konulduğu belirtildi. 

ABD Çin'den ithal 16 milyar dolar tutarında üründen %25 gümrük vergisini 23 Ağustos'tan itibaren alacağını açıklarken, vergiye tabi olan nihai 

ürün listesini de yayımladı. Çin ile yürüttüğü müzakerelerde taviz koparmaya çalışan ve bu yüzden Pekin üzerinde baskı kurmaya çalışan ABD 

Başkanı Donald Trump, ilk olarak geçen ay Çin'den ithal 34 milyar dolar ürüne gümrük vergisi getirdi. Çin ise buna eş değerde karşılık vereceğini 

açıkladı. Kamuya açık 46 günlük değerlendirme sonrasında ek gümrük vergisine tabi ürünler listesinden bazı ürünler çıkarıldı. ABD Başkanı'na dış 

ticaret politikaları hakkında danışmanlık veren Ticaret Temsilcisi makamının dünkü açıklamasına göre elektronik, plastik, kimyasallar ve demiryolu 

ekipmanlarını da içeren geniş bir yelpazede 279 üründen ek gümrük vergisi alınmaya başlanacak (bir önceki listede ürün sayısı 286 idi). 

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin New York borsasın-

dan çekilme olasılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla'yı, mevdut değerinin %20 üzerinde, hisse 

başına 420 dolardan borsadan çekmeyi değerlendiriyorum." ifadesini kullanan Musk, konuyla ilgili olarak şirket çalışanlarına bir elektronik posta 

gönderdi. Bu Tesla’nın borçlar dahil 82 milyar dolardan değerleneceği anlamına geliyor. Musk, bu kararla şirket yatırımcılarını tatmin etmek için 

kısa vadeli kararlar alma baskısından kurtulacaklarını belirtti. Hisse geri alımları için finansal kaynağı bulduğunu belirten Musk, nihai kararın ise 

henüz verilmediği belirtti. Tesla hisseleri haberle %11 yükseliş kaydetti. Tesla'yla ilgili bir başka gelişme ise İngiltere merkezli Financial Times gaze-

tesinden geldi. Gazetenin haberinde, dünyanın en büyük varlık fonlarından Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonunun bu yıl içinde şirketin %3 ila 5 

hissesini satın alacağı iddia edildi. 
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Tekstil sektörünün son 12 ayda gerçekleştirdiği 10,6 milyar dolarlık ihracat ile son 4 yılın rekorunu kırdığını vurgulayan İstanbul Tekstil ve Ham-

maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün söz konusu dönemde 200'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla önceki döne-

me göre %7,3'lük bir artış yakaladığını belirtti. 2018 yılının sonuna kadar ihracat bu seviyede artmaya devam ederse, Cumhuriyet tarihinin 

tekstil ve hammaddeleri sektörünün en yüksek ihracatına ulaşılabileceğini ifade etti. Öksüz bu yılın, kapasite kullanım oranlarından ihracatın kilog-

ram başı değerine kadar her anlamda önemli artışların yakalandığı bir yıl olduğunu vurgularken, son 12 aylık ihracatın birim fiyatının 4,7 dolarla 

ülkenin ihracat birim fiyatının üç katından fazla olduğuna dikkat çekti. 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ABD ve AB'nin koruma tedbirlerinin Türkiye'nin diğer ülke pazarlarına olan ihracatını da sekteye uğ-

ratma potansiyeli taşıdığını bildirdi. TÇÜD, iç pazarın acilen gümrük vergileri ile korunması talebinde bulundu. TÇÜD tarafından yayımlanan 

Aylık Bülten'de yer alan değerlendirme notunda, "ABD’nin çelik ithalatına %25 ek vergi koymasından sonra, AB de 26 çelik ürünü ithalatında 26 

Mart tarihinde başlattığı soruşturmanın geçici sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 200 gün için 23 üründe son üç yılın ortalaması esas alınarak tespit 

edilen kotanın aşılması durumunda aşılan miktar için %25 vergi uygulaması getirdi. Uygulama 19 Temmuz itibariyle başladı" hatırlatması yapıldı. 

ABD'de tüketici kredileri, Haziran’da 10,2 milyar dolar (%3,1) artarak 3 trilyon 907 milyar dolara ulaştı. Mayıs’ta son 6 ayın en hızlı yükselişini 

kaydeden veriye ilişkin Haziran beklentisi 16 milyar dolar seviyesindeydi. Veri, özellikle kredi kartı borçlarındaki düşüşün tüketici harcamalarında 

azalma yaşanabileceğine işaret ettiğini belirtti. 

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı, Haziran’da aylık bazda 3 bin adet artarak 6 milyon 662 bin oldu ve beklentilerin 

üzerinde gerçekleşti. Veri, cari dönemde 3,4 milyon kişinin işlerinden gönüllü ayrıldığına işaret etti. Söz konusu rakamın yüksek seyri ABD'lile-

rin, iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde yorumlanıyor. 

Çin'de yuan cinsinden ihracat Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 artarken ithalat aynı dönemde %20,9 artış kaydetti. Böy-

lelikle Çin’de Temmuz ayında 176.96 milyar yuan dış ticaret fazlası verildi. 

En büyük güneş enerji santrali Konya’da kuruluyor. Enerji kaynağı güneşten daha fazla yararlanmak için Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulma-

sına başlanan güneş santralı yılda 1,7 milyar kilovat-saat elektrik enerjisi üreterek 600 bin evin ihtiyacını karşılayacak. Coğrafi konumu nedeniyle 

güneş ışınımı açısından ülkemizin avantajlı olduğunu belirten Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Başkan Yardımcısı Halil Dağ, “Avrupa 

ışınım haritasında, Türkiye’nin yıllık elektrik üretim kapasitesi aynı bölgedeki ülkelerin ortalamasından daha yüksek. Güneş enerjisi piyasası 4 yıldır 

aktif ve Mayıs 2018’den beri kurulu gücümüz 4.590 MW oldu. Sadece 2017 yılında 2.500 MW’lık kurulum yapıldı. Yani, yeterli destek sağlandığın-

da yatırımcı ilgi gösteriyor” dedi. Türkiye’de çatısına kurulum yapılabilecek 10 milyon ev olduğunu ilave eden Dağ, bu çatıların yarısında bile kuru-

labilecek 3 kilovatlık güneş santrali ile Türkiye’nin 15 bin megavatlık kapasiteye sahip olabileceğini belirtti.  

Saros Körfezi’nde BOTAŞ’ın yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) için acele kamulaştırma yapılacak. Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan 

Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü sahilinde, BOTAŞ tarafından yapılması planlanan FSRU ve Kara Boru Hattı Projesi için alınan acele kamulaştırma 

kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda savunma teknolojilerini geliştirme, destekleme ve ihracat amaçlı yatırım ve 

iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alındı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Komite’de değerlendirilen projelerin 

toplam bedelinin 13,5 milyar lira olduğu belirtildi. Başkanlık açıklamasında “ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemle-

ri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihti-

yaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 

Aselsan (ASELS) - Savunma Sanayii Başkanlığı ile Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında 37,6 milyon dolar ve 214,9 milyon TL tutarında 

sözleşme imzaladı. 

Vakıfbank (VAKBN) - Konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2018 yılının ilk yarısında ulaştığı 2 milyar 658 milyon TL brüt kârından 533 

milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 125 milyon TL net kâr elde etti. İlgili dönemde bankanın sağladığı nakdi ve gayrinakdi krediler 270 

milyar TL’nin üzerine çıkarken, nakdi kredilerin toplam aktifler içindeki payı %69 seviyesinde gerçekleşti. Banka, 2018 yılının ilk yarısında sendikas-

yon, seküritizasyon, eurobond, ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı gibi işlemler ile toplam 2,5 milyar dolarlık yurt dışı kaynak sağladı. 
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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.  

 


