
Cari dengenin Haziran'da 0,3 milyar dolar ile geçmiş yıllara kıyasla aylık baz-

da çok sınırlı bir açık vermesi, ekonomik aktivitedeki ve ithalattaki yavaşla-

maya paralel 2002'den beri ilk kez 12 aylık kümülatif bazda cari fazla veril-

mesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi en son, yıllıklandırılmış bazda Kasım 

2002'de 482 milyon dolar fazla vermişti. TL'deki değer kaybının ve ekonomi-

deki yavaşlamanın ithalatı anlamlı şekilde sınırlandırması, ayrıca turizm gelir-

lerinde beklentilerin ötesinde canlı seyir, cari dengenin Mayıs 2018'deki 58 

milyar dolar açıktan 14 ay içinde pozitif değere doğru yönelmesini sağlayan 

en önemli nedenler oldu. Reuters anketine göre cari açığın yıl sonunda 8,25 

milyar dolar olması beklenirken, beklentiler 2 milyar dolar fazla ile 11,5 mil-

yar dolar açık bandında yer alıyor. 

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

masına karşın, küresel düşük faiz beklentileri Türkiye’nin de dahil olduğu 

bazı gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını artırıyor. Getiri arayışın-

da, son faiz indirimine rağmen nominal ve reel olarak gelişmekte olan ülkele-

rin üzerinde bir getiri sunabilen ve geçen yıllarda muadil ülkelerin üzerinde 

değer kaybeden TL öne çıkıyor. Dolar/TL 5,50'nin altındaki seyrine devam edi-

yor, dün gün içinde 5,45 seviyesi test edildi, bu sabah 5,47’nin üzerinde iş-

lemler geçmekte. Ayrıca Türkiye ve ABD'nin Suriye'de oluşturulacak güvenli 

bölge için müşterek harekat merkezi kurulması konusunda anlaşma sağlama-

sı, ABD ile ilişkilere yönelik mevcut olumlu algıdan kaynaklanan fiyatlamanın 

kısa vadede bozulmayacağına işaret ediyor. Brent petrolün varil fiyatının da 

60 dolar seviyesinin altında işlem görmesi TL’yi destekliyor. Tahvil piyasasına 

girişlerin de devam etmesiyle faizlerde de düşüş gözleniyor. Tahvil piyasasın-

da ise getirilerde düşüş eğilimi devam ediyor. 10 yıllık tahvilde dün spot kapa-

nışta ortalama bileşik faiz %15,10 oldu. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 

ise dün son işlemde %15,19, valörde %15,22 oldu. 

Yurtiçi yerleşiklerin (gerçek + tüzel) kıymetli maden dahil yabancı para mev-

duat ve fonları 2 Ağustos ile biten haftada tarihi zirveden 942 milyon dolar 

9-Ağu TCMB, Ödemeler dengesi , Haziran 
 (Piyasa ve TSKB bek. : -0.3 milyar dolar) 
 TCMB, Beklenti anketi, Ağustos 
 TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Haziran 
 ABD, ÜFE, Temmuz 
13-Ağu ABD, TÜFE, Temmuz 
14-Ağu Almanya, GSYH büyümesi, 2Ç19 
15-Ağu TÜİK, İşgücü istatistikleri, Mayıs 
 HMB, Bütçe dengesi, Temmuz 
 ABD, Sanayi üretimi, Temmuz 
16-Ağu TÜİK, Sanayi üretimi, Haziran 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,208             1.17% 0.63% 8.70%

BİST-30 124,015          0.90% 0.01% 8.46%

XUSIN 112,741          1.15% 3.27% 7.50%

XBANK 143,929          0.57% -1.87% 22.25%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4691 -0.40% -3.16% 3.43%

Euro/TL 6.1216 -0.50% -3.64% 1.14%

Sepet Kur* 5.8048 -0.34% -3.40% 2.38%

Euro/Dolar 1.1178 -0.17% -0.46% -2.54%

Dolar/JPY 106.06 -0.19% -2.03% -3.19%

DXY 97.6180 -0.08% 0.59% 1.42%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 15.22% 15.99%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.10% 15.22%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.88% 6.94%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.70% 1.72%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.202%

22 Nisan 2020 5.125% 99.89            5.280%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.18            6.588%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1500.00 -0.05% 6.87% 16.94%

Reuters/Jefferies CRB* 176.46 1.45% -7.12% 1.74%

Brent (Dolar/varil) 57.38 -0.09% -14.07% 5.48%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.13 -0.85% -1.83% -28.23%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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azalışla 185,7 milyar dolara geriledi. Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları 26 Temmuz haftasında 186,65 milyar dolar ile 

tarihi zirveye yükselmişti. Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerden bireyseller döviz varlıklarını korumayı tercih ederken, 1 milyar dolar tutarındaki 

düşüş kurumların satışından kaynaklandı. 

ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyasında verdiği mesajın tam ters istikametinde açıklamalarda bulunarak yüksek dolar seviyesini 

eleştirdi ve Beyaz Saray’ın güçlü dolar politikasına son vermeye bir adım daha yaklaştı. Twitter paylaşımında Trump “Birileri çok güçlü do-

lardan heyecan duyduğumu düşünebilir, ama heyecan duymuyorum” dedi. Trump “Yüksek faiz doları güçlendiriyor. Bu da imalatçılarımızın 

rekabet gücünü zayıflatıyor” dedi. Çin Merkez Bankası bu sabah yuan fiksingini 7,0136 seviyesinde belirledi ve yuanın kontrollü düşüşünü de-

vam ettirdi. Cuma günü offshore piyasada yuan dolara karşı hafif bir değer kaybıyla 7,0501’e ulaştı. Çin 11 Ağustos 2015’te şok bir devalüas-

yon gerçekleştirmiş, bunun sonucunda küresel piyasalar sarsılmıştı. Bu arada Washington'un ABD'li şirketlerin Huawei Technologies ile yeni-

den işlem yapmaya başlamasına yönelik izin kararını ertelediğini bildiren Bloomberg haberi risk iştahını baskıladı. ABD borsası vadeli işlemleri 

bu haberin etkisiyle Asya borsasındaki ilk işlemlerde %0,6 geriledi.  

İtalya’da koalisyon ortağı Matteo Salvini erken seçim çağrısı yaptı. Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Salvini hükümetin artık parla-

mento çoğunluğunu elinde bulundurmadığını, bu yüzden devam etmenin anlamsız olduğunu belirtti. Salvini’nin Lig Partisi’nin anketlerde yük-

selişi de dikkat çekiyor. Son anketler Salvini’nin %40 destekle tek başına iktidara gelebileceğine işaret ediyor. Başbakan Giuseppe Conte ise 

Salvini’nin tek başına erken seçim kararı alamayacağını söyledi. 

İş Bankası (ISCTR) - İkinci çeyrek net kârı geçen yıl aynı döneme göre %38 azalışla 951,3 milyon liraya geriledi. Bankanın dün akşam KAP'a gön-

derdiği solo ikinci çeyrek bilançoya göre İş Bankası'nın kredileri 2018 sonuna göre %1,4 artışla 273,2 milyar lira oldu. Konsolide bazda aktif 

büyüklüğü, Haziran 2019'da 524,5 milyar TL’ye yükseldi. Banka, toplam mevduat hacmini konsolide bazda yıl sonuna göre %6,5 oranında artı-

rarak 265,1 milyar TL’ye yükseltti. Böylece, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer 

almaya devam etti. Yılın ilk yarısında, konsolide bazda 2,9 milyar TL net kâr elde eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü, Haziran ayı sonu 

itibarıyla 58,7 milyar TL’ye ulaştı.  

Halkbank (HALKB) - İkinci çeyrekte net kârı geçen yılın aynı dönemine göre %72 azalışla 310,2 milyon liraya geriledi. Bankanın dün akşam 

KAP'a gönderdiği ikinci çeyrek sonuçlara göre Halkbank'ın toplam kredileri de 286,8 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Türk Hava Yolları (THYAO) - İkinci çeyrekte net kârı geçen yıl aynı döneme göre %70 düşüşle 133 milyon lira oldu. Şirketten dün akşam 

KAP'a yapılan açıklamada, şirketin toplam hasılatı ise aynı dönemde %35 artışla 18,7 milyar lira oldu. 

Pegasus (PGSUS) - İkinci çeyrek net kârı geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık 21 kat artışla 324,4 milyon liraya yükseldi. Şirketin geçen sene 

ikinci çeyrekte net kârı 15,7 milyon lira olmuştu. Pegasus'un dün akşam KAP'a gönderdiği ikinci çeyrek sonuçlarına göre toplam hasılat da %55 

artışla 2,63 milyar lira oldu. 

Erdemir (EREGL) - İkinci çeyrek net kârı %13,6 düşüşle 1,3 milyar lira oldu. Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği ikinci çeyrek finansal sonuç-

larına göre satışları ise %20 artışla 7,45 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Koç Holding (KCHOL)  - İkinci çeyrek net kârı 1,43 milyar lira olurken, geçen sene aynı dönemdeki 1,42 milyar liranın biraz üzerinde gerçek-

leşti. Şirketten dün akşam KAP'a gönderilen finansal sonuçlara göre ikinci çeyrekte toplam hasılat da 40.33 milyar lira oldu. Bu rakam geçen 

sene ikinci çeyrekte 33.08 milyar lira seviyesindeydi. 
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Petkim (PETKM) - İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket yılın ilk yarısında 439 milyon TL net dönem kârı elde etti. Kâr ra-

kamı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9 azaldı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %40 artarak 5,9 milyar TL olur-

ken, FAVÖK rakamı %26 artışla 890 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın son çeyreğinde yapılan planlı bakımın ardından üretim per-

formansı artan Petkim, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla %100 kapasiteye ulaştı. 

Aksa Enerji (AKSEN) – 2019 yılının ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine kıyasla %170 artışla 229 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin FAVÖK 

rakamı %67 artışla 752 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.  

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 22 modüler üs bölgesi yapımı için yeni sözleşme imzalandı. Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan üs bölgeleri, havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik ko-

ruma sistemleri, alarm, emniyet ve ikaz sistemlerinden oluşuyor.  SSB'nin yürüttüğü proje kapsamında 3 üs bölgesi daha öngörülen süre için-

de tamamlanarak TSK'ye teslim edildi. Böylece, toplam teslim edilen üs bölgesi sayısı 36 olurken, ASELSAN yükleniciliğinde gerçekleştirilen 

proje kapsamında 15 üs bölgesinin de inşası sürdürülüyor. Gelecek dönemde kurulumu gerçekleştirilecek ilave 22 üs bölgesine ilişkin ek söz-

leşme de SSB ile ASELSAN arasında imzalandı. 

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatının ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini bildirdi. 

Pakdemirli, fiyat çalışmalarının tamamlandığını belirtirken, dünyadaki yağlık ayçiçeği üretimi ile dış piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasa dina-

miklerinin değerlendirilmesi neticesinde, %40 yağ oranlı, %9 rutubetli ve %2-4 yabancı madde içerikli yağlık ayçiçeği tohumunun fiyatının 

2019-2020 üretim sezonu için ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini ifade etti. Pakdemirli, ayrıca, üreticilerin açıklanan fiyata ilave ola-

rak, bakanlık tarafından verilen ton başına 400 lira fark ödemesi ve 92 lira mazot-gübre desteğiyle birlikte toplam 492 lira daha kazanacakları-

na dikkat çekti.  

ING Türkiye, 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. ING Türkiye, 11 ülkeden 20 bankanın katılımıyla genel ticaret finansmanında 

kullanılmak üzere 190 milyon euro ve 96 milyon dolar (toplam 305 milyon dolar) tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. 1 Ağus-

tos tarihinde imzaları atılan işlemde, Standard Chartered Bank koordinatör, Mizuho Bank, Ltd. ise işlem ajan bankası olarak görev aldı. 367 

gün vadeli sendikasyon kredisinin komisyonlar dahil toplam marjı euro için %2,40, dolar için ise %2,50 olarak gerçekleşti. 

Gıda harcamalarında et, balık ve deniz ürünleri ilk sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hanehalkı Bütçe Araştırması 2018 yılı so-

nuçlarına göre, toplam tüketim harcamasının %20,3'ünü gıda ve alkolsüz içecekler oluşturdu. Gıda ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamalar-

da en büyük payı %20,9 ile et, balık ve deniz ürünleri alırken, bunu %17,5 ile ekmek ve tahıllar, %15,9 ile sebzeler, %13,8 ile süt, peynir ve yu-

murta izledi. Araştırma sonuçlarına göre, en düşük gelire sahip %20'lik dilimdeki hanelerin toplam tüketim harcamaları içinde gıda ve içecek-

lerin payı %28,7 iken en yüksek gelire sahip %20'lik dilimdeki haneler toplam harcamalarının %15,4'ünü gıda ve alkolsüz içeceklere ayırdı. 

Türkiye'nin meyve suyu ihracatı yılın ilk yarısında 150 milyon dolara yaklaşırken, ABD, 55,3 milyon dolarla ihracattan %37 pay aldı. İstanbul 

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre, yılın ilk 6 ayında meyve suyu ve konsantre ihracatı %2,8'lik artışla 144,3 milyon dolar-

dan 148,4 milyon dolara çıktı. Türkiye, geçen yılın aynı döneminde 85,1 bin ton meyve suyu ve konsantresi ihraç ederken, söz konusu rakam 

bu senenin ilk yarısında 95,6 bin tona ulaştı. En çok ihraç edilen ürünlerin başında elma suyu ve konsantresi, üzüm suyu ve konsantresi, ana-

nas suyu ve konsantresi gelirken, önceki yıllara göre farklı ve yeni ürün çeşitleri de dış satışa dahil oldu. Türkiye'nin meyve suyu ve konsantre-

sinden önemli pay alan ABD'ye yılın ilk yarısında 55,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre %77'lik artış 

yaşandı. ABD'ye gerçekleştirilen meyve suyu ve konsantresi ihracatı miktar olarak %156 artışla 14,5 bin tondan 37,1 bin tona çıktı. İhracatta 

ABD'yi 20,6 milyon dolarla Hollanda, 8,7 milyon dolarla Güney Kore, 7,1 milyon dolarla İtalya, 4,8 milyon dolarla İngiltere takip etti. Verilerle 
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ilgili konuşan İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlker Tolga Mengi, Türkiye’nin Amerika pazarındaki payını 

artırmasının sebebinin Amerika’nın Çin’e uyguladığı vergi artırımının yarattığı ticari rekabet fırsatı olduğunu dile getirdi.  

Kıvanç Tekstil kumaşlarını geri dönüşümlü materyallerden üretecek. Kıvanç Tekstil ve entegre polyester elyaf üreticisi Hintli Reliance In-

dustries Limited (RIL), çevre dostu tekstil ürünleri talebini karşılamak üzere güçlerini birleştirdi. Anlaşma ile Kıvanç Tekstil’in Adana’daki en-

tegre tesislerinde pet şişe gibi geri dönüşümlü materyallerden çevre dostu iplik ve kumaş üretilecek.  

Honda Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı. Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Japon 

otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı GAC Group, Çin'deki 222 bin 674 aracı, motor sisteminde bulunan soğutucu cihazlardaki kusur nedeniy-

le geri çağırdı.  Geri çağırma işlemi, 30 Ağustos'ta başlayacak ve 25 Temmuz 2017-7 Ağustos 2019'da üretilen "Accord sedan" modelini kapsa-

yacak. 

İzmir Torbalı’da atık lastikler geri dönüştürülecek. Orbay Plastik, İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan tesisinde yılda ortalama 4.356 ton ömrü-

nü tamamlamış lastiği geri dönüştürecek.  

Suudi Arabistan petrol üretimini kısmayı planlıyor. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan petrol fiyatlarında yaşanan 

düşüşler nedeniyle OPEC anlaşması kapsamında petrol üretimini Ağustos ayında 10 milyon varil/günün, ihracatını da 7 milyar varil/günün al-

tında tutmayı planlıyor.  
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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. 


