
Asya borsaları Çin'in yuandaki düşüşü sınırlamasının yanı sıra, beklentilerin 

üzerinde açıklanan ticaret rakamlarının küresel kur savaşı endişelerini geçici 

olarak rahatlatması sonucunda yükseliş kaydetti. Çin'de açıklanan verilere 

göre, ihracat Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 düşüş 

beklentilerinin aksine %3,3 artış gösterdi. İthalat beklentilerin altında düşüş 

kaydederek, devam eden ABD-Çin ticaret savaşına karşı dayanıklılığını ortaya 

koydu. Çin Merkez Bankası bu sabah yuan kurunu son 11 yılın en yüksek sevi-

yesi olan 7,0039 seviyesinde belirledi. Piyasalar son dönemde kaydettikleri 

ağır kayıplarının bir kısmını geri alarak tepki verdi. Japonya dışındaki Asya-

Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0,6 yükseldi ancak son iki haftadır  

%7'den fazla ekside bulunuyor. Japonya'nın Nikkei endeksi ise %0,6 artışla 

yedi ayın dip seviyelerinden uzaklaştı. Çin lokomotif hisseler endeksi ise %0,9 

yükseldi. Petrol fiyatları dün kaydettiği yaklaşık %5'lik kaybın bir kısmını bu 

sabah geri aldı. Vadeli işlemleri düşük fiyatların üretim kesintilerine yol açabi-

leceği beklentileriyle varil başında 1 dolardan fazla yükseldi. Brent ham petro-

lünün en yakın vadeli varil fiyatı bu sabah 57,87 dolardan işlem görmekte.  

ABD ve Çin arasındaki ticaret ve kur savaşlarının küresel piyasaları baskıla-

masına karşın olumlu seyreden gelişmekte olan ülke para birimleri arasında 

TL öne çıkmaya devam ediyor. ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması 

ve TL'nin sunduğu yüksek faizin etkisiyle TL en iyi performansı gösteren geliş-

mekte olan ülke para birimi olurken, dolar/TL bugün Nisan başından bu yana 

en düşük olan 5,50'nin altına geriledi. Öte yandan tahvil piyasasına girişlerin 

de devam etmesiyle faizlerde düşüş gözleniyor. 

Hazine nakit dengesi, Temmuz ayında 4 milyar 76 milyon lira fazla verdi. 

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 89 milyar 473 milyon lira oldu. 

Özelleştirme ve fon gelirleri de 400 milyon lira olarak hesaplandı. Hazine na-

kit giderleri ise 85 milyar 797 milyon lira oldu. Nakit giderlerin 78 milyar 805 

milyon liralık kısmını faiz dışı giderler, 6 milyar 992 milyon liralık kısmını ise 
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 98,056             -1.53% 1.29% 7.44%

BİST-30 122,914          -1.63% 0.98% 7.50%

XUSIN 111,461          -1.95% 3.00% 6.28%

XBANK 143,116          -0.58% 0.36% 21.56%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4910 -0.49% -3.67% 3.84%

Euro/TL 6.1523 -0.45% -3.78% 1.65%

Sepet Kur* 5.8336 -0.59% -3.56% 2.73%

Euro/Dolar 1.1197 -0.01% -0.07% -2.37%

Dolar/JPY 106.26 -0.20% -2.18% -3.01%

DXY 97.5440 0.00% 0.45% 1.43%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 15.99% 16.11%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.22% 15.53%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.94% 6.95%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.72% 1.72%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.199%

22 Nisan 2020 5.125% 99.88            5.292%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.09            6.635%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1500.80 1.83% 5.78% 17.00%

Reuters/Jefferies CRB* 179.23 -1.55% -8.69% 0.28%

Brent (Dolar/varil) 56.23 3.01% -12.93% 6.57%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.08 0.91% 1.53% -28.50%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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faiz ödemeleri oluşturdu. Böylece, söz konusu ayda Hazine nakit dengesi 4 milyar 76 milyon lira fazla verdi. Bu dönemde faiz dışı denge de 10 

milyar 668 milyon lira fazla verdi. 

Benzinin pompa satış fiyatı, 8 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere litre başına 28 kuruş düşürüldü. Enflasyonu düşürücü etkisi 0,1 yüzde 

puan olacaktır. 

Tüpraş (TUPRS) - Yılın ikinci çeyreğinde 870 milyon TL net kar kaydetti. Şirketin net karı yıllık bazda %15 azaldı. Satış hacmi son çeyrekte %3 

daralırken, satış gelirleri %19 büyümeyle 23.953 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Aygaz (AYGAZ) - İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket son çeyrekte 121 milyon TL net kar elde etti. Kar rakamı bir önceki 

yılın aynı çeyreğine göre %19 azaldı. Satış gelirleri yıllık bazda %24 artarak 2.745 milyon TL olurken, FAVÖK rakamı %25 azalışla 86 milyon TL 

seviyesinde kaldı. 

Coca Cola İçecek (CCOLA) - İkinci çeyrekte 411 milyon TL net kar kaydetti. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 185 milyon TL kar elde etmiş-

ti. Satış hacmi yıllık bazda %1,8 artarken, son çeyrekte şirket hasılatı %24,7 büyüme ile 3.888 milyon TL oldu. FAVÖK %37,6 artışla 887 milyon 

TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı 5,7 yüzde puan iyileşme ile %23,7 oldu. Şirket ayrıca 2019 beklentilerinde revizyona gitti. Başta Pakistan olmak 

üzere uluslararası operasyonlardaki zorlu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak konsolide satış hacmi büyümesi %1-%3 aralığına 

(önceki: %3-%5) çekildi. Buna karşın Türkiye’deki liste fiyat artışlarının olumlu etkisi ve gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyüme dolayısıyla   

%16-%18 aralığındaki net satış geliri büyüme beklentisini korudu. 

ASELSAN (ASELS) - TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş.'nin %50'lik kısmının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'den (TUSAŞ) alınması için pay devri söz-

leşmelerini imzaladı. ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş.'nin %50'lik kısmının 

TUSAŞ Türk Havacılık ve Sanayii A.Ş.'den devralınmasına yönelik pay devri sözleşmeleri imzalanmış olup, gerekli ödeme ve tescil süreçlerinin 

tamamlanmasını müteakip ilgili şablon ile ayrıca açıklama yapılacaktır." denildi. 

Haziran ayında 267 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 5,1 milyar TL yatırım tutarlı 

teşvik belgesi verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran 2019 dönemi teşvik belgesi listesine göre Haziran ayında 

267 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 176 milyon 846 bin lira olarak hesaplandı. Bu yatırım-

ların gerçekleştirilmesiyle 10 bin 864 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Öte yandan, sabit yatırım tutarı 242 milyon 116 bin lira olan ve 674 

kişinin istihdam edilmesi öngörülen 25 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların 

sabit yatırım tutarı 6 milyar 642 milyon 580 bin lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 8 bin 886 olarak gerçekleşti. 

Türkiye’nin makarna ihracatı, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, miktar olarak %4,3’lük artışla 613 bin tona yükse-

lirken, değer artışı %3 ile sınırlı kalarak 287 milyon dolar oldu. Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği'nden (MÜSAD) yapılan açıklama-

ya göre makarna ihracatı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre miktar olarak %15,1’lik düşüşle 74 bin ton, değer olarak ise %14’lük 

düşüşle 35 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tonajdaki artışa karşın, ihracat gelirinin daha düşük oranda artması, birim fiyattaki düşüşten kay-

naklandı. Ortalama ton başına birim fiyat geçen yılın ilk altı ayında 474 dolar iken, bu yılın aynı döneminde birim fiyat %1,3’lük düşüşle 468 

dolara geriledi. Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, sektörün üretim miktarı olarak dünyada 

üçüncü, ihracatta ise İtalya’dan sonra ikinci sırada yer almakta olduğunu aktararak, ihracatta en önemli rakip olan İtalya’nın ortalama ihracat 

birim fiyatının, bizim fiyatımızın 2 katının üzerinde bulunduğunu ifade etti. İtalya’nın ardından ikinci sırada olduğumuz makarna ihracatında, 

2018 yılında 20 tonun üzerinde ihracat yapan ülkeler arasında en ucuz fiyatın bizde olduğunu vurgulayan Uysallı, “İtalya makarnasının tonunu 
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1,098 dolara ihraç ederken, bizim ortalama ton başına ihracat rakamımız sadece 455 dolar. Afrika pazarında rakibimiz olduğu söylenen Mısır 

bin dolardan, İran ise 773 dolardan makarna ihracatı yapıyor. Dolayısıyla bizden çok daha az tonajlarda ihracat yaparken, ton başına bizden 

çok daha fazla gelir elde ediyorlar.” değerlendirmesinde bulundu. 

Makine ihracatı ilk 7 ayda 10 milyar doları geçti. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu tarafından yazılı olarak yapılan açık-

lamaya göre, 1,5 milyar doları Temmuz ayında olmak üzere, makine sanayisinin 2019 yılı ilk 7 aylık ihracatının 10,3 milyar dolara ulaştığını ifa-

de etti. Karavelioğlu ayrıca sektörün başlıca ihracat pazarları içinde en yüksek değer artışının ABD, Fransa, İspanya ve Rusya'da gerçekleştiğini 

belirtti.  Sektörün son 12 aylık dönemdeki toplam ihracatının önceki döneme göre %6,3 artışla 17,7 milyar dolara yükseldiği bilgisini veren Ka-

ravelioğlu, ihracatın en çok inşaat ve madencilik makineleri, traktör, tarım ve ormancılık makineleri ile tekstil ve konfeksiyon makinelerinde 

arttığını açıkladı. 

Global denizcilik sektöründe “emisyon” kaynaklı yatırım hareketi. Dünya Gazetesi’nde çıkan habere göre, Global denizcilik sektöründe mil-

yarlarca dolarlık yatırımı başlatan yeni regülasyonlar, Türk armatörleri de harekete geçirdi. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) deniz ta-

şımacılığından kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak için belirlediği yeni regülasyonları 1 Ocak 2020’de devreye girecek. 2016 yılında Lond-

ra’daki Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 70’inci toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2020 yılında gemilerde kullanılan yakıtlara 

%0,50 küresel kükürt üst sınırı zorunluluğu geliyor. Bu sınır, halen mevcut %3,5 sınırının çok altında. Türkiye’nin önde gelen bazı armatör şir-

ketleri eski gemileri satıp, daha çevreci gemilerle filoyu yenileme atağına geçerken, bazı armatörler ise filoyu yenilemek yerine maliyeti gemi 

başına 2 milyon doları aşan emisyon azaltıcı ‘scrubber’ gibi baca gazı yalıtım cihazı taktırmayı tercih ediyor. Öte yandan birçok armatör de ya-

tırım yapmak yerine ‘bekle ve gör’ politikası izliyor. 2020’ye önlem almadan girecek bu armatörler, daha pahalı olan düşük sülfürlü yakıt kul-

lanmak zorunda kalacak. Bunun da deniz yakıtlarında büyük zamma neden olacağı belirtiliyor. 

1.102 adet maden sahası yeniden ihaleye çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 

daha önce ihaleye çıkarılmış olduğu halde müracaat yapılmayan 1.102 adet maden sahasını, kapalı teklif, açık arttırma usulüyle, ikinci kez iha-

leye çıkarıyor. İhalede isteklilerin teklif bedelinin en az %20’si kadar geçici teminat vermesi gerekecek. İhale 04 Aralık 2019 tarihinde, MAPEG 

Konferans Salonu’nda yapılacak. İhale edilecek bir araziye bir başvuru olması durumunda, o arazi belirlenen ihale taban fiyatı üzerinden ruh-

satlandırılacak. Sahaya birden fazla başvuru olması durumunda arazinin ihalesi İhale Komisyonunca yapılacak.  

Turcas Petrol Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’ne (DKÇS) ilişkin proje finansmanı kredisini yapılandırdı. Turcas Petrol 

A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Turcas Petrol’ün %30 oranında bağlı ortaklığı olan RWE & 

Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli DKÇS yatırımındaki payının finansmanına ilişkin olarak Turcas Petrol 

tarafından Bankalar Konsorsiyumu’ndan temin edilen kredilerin güncel bakiyeleri; 21 milyon dolar ve 64 milyon euro seviyesindeydi.  Turcas 

Petrol bu kredinin yaklaşık 21 milyon dolar güncel bakiyeli kısmının yapılandırılması için kreditör banka ile sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsa-

mında kredinin nihai vadesi 21 Aralık 2022 tarihinden 30 Haziran 2025 tarihine uzatıldı. Geri ödeme planında ise ilk anapara geri ödemesi 30 

Haziran 2021 tarihinden itibaren başlayacak şekilde güncellendi ve dolar cinsindeki kredi bakiyesinin tamamı euroya çevrildi.  
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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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. 


