
ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos ayında 130 bin ile beklentilerin altında 

yükseldi. Saatlik ücretler Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,4 ile beklentile-

rin üzerinde artarak Şubat'tan bu yana en büyük artışı kaydederken, işsizlik    

%3,7 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi tarım dışı istihdamın 158 bin artma-

sı, işsizliğin %3,7'de kalması, saatlik ücretlerin %0,3 artması yönündeydi. Ge-

len veri, Fed’in Temmuz toplantısının ardından Eylül’de de faiz indirimine git-

me ihtimalini çok kısıtlı da olsa kuvvetlendirdi. Cuma akşamı İsviçre’deki bir 

forumda konuşan Fed Başkanı Powell, istihdam piyasasının güçlü olmayı sür-

dürdüğünü ancak ticaret savaşlarına dair belirsizliğin işletme kararlarına 

olumsuz etki ettiğini ifade etti. Powell, buna karşın resesyon beklemediklerini 

söyledi. Piyasaların ana gündemini oluşturan tarım dışı istihdam verisi küresel 

piyasalarda anlamlı bir etki yaratmadı. Cuma günü öğleden sonra dolar/TL’de 

5,7280 seviyeleri test edilirken sabah saatlerinde kur 5,70 seviyelerinde sey-

rediyor. Borsa İstanbul ise günü %1,29 kayıpla kapattı. Bankacılık endeksinde 

kayıp %2,3 olurken, sanayi endeksinde %0,99 oldu. 

İngiltere'de muhalefet partileri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafın-

dan sunulan erken genel seçim talebini desteklemeyeceklerini bildirdi. Mu-

halefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, İskoç Ulusal Partisi ve sosyal 

demokrat Galler Partisi Plaid Cymru yaptıkları ortak açıklamada, erken seçim 

teklifine ilişkin bugün yeniden yapılacak oylamada karşı yada çekimser oy ve-

receklerini belirtti. Açıklamada, Ekim’de yapılacak AB Zirvesi'nden önce her-

hangi bir erken seçim teklifine onay verilmeyeceği vurgulandı. Hükümetin 

geçtiğimiz Çarşamba günü parlamentoda oylanan teklifi, 15 Ekim'de erken 

genel seçime gidilmesini öngörüyordu. 

Rusya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz 

puan düşürerek %7'ye çekti. Politika faizi 2014’ten bu yana ilk kez  %7 sevi-

yesine gerilemiş oldu. Bankadan yapılan açıklamada, ileriki toplantılarda faiz 

indirimine devam edilmesinin planlandığı ve 2020'nin ilk yarısında, uygulanan 

sıkı mali politikasından kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçilme-
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 98,987             -1.29% 0.32% 8.46%

BİST-30 122,644          -1.42% -0.82% 7.26%

XUSIN 113,486          -0.99% 0.42% 8.21%

XBANK 138,764          -2.30% -2.00% 17.86%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7145 0.53% 3.94% 8.07%

Euro/TL 6.3027 0.33% 2.62% 4.14%

Sepet Kur* 6.0086 0.42% 3.01% 5.90%

Euro/Dolar 1.1027 -0.05% -1.30% -3.85%

Dolar/JPY 106.90 -0.02% 0.81% -2.43%

DXY 98.3940 0.04% 0.93% 2.35%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 15.81% 15.63%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.64% 15.49%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.05% 7.14%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.56% 1.57%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.01         5.173%

22 Nisan 2020 5.125% 100.23         4.736%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.73            6.310%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1506.70 -0.82% 0.66% 17.46%

Reuters/Jefferies CRB* 181.43 0.17% 1.51% 3.28%

Brent (Dolar/varil) 61.54 0.88% 5.99% 14.22%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.50 0.08% -0.66% -15.03%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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sinin planlandığı belirtildi. Banka, 2019'da Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahminini %1,0 ila 1,5'ten %0,8 ila 1,3'e çekerken, petrol fiyatı tah-

minini de varil başına 65 dolardan 63 dolara indirdi. Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, Mart 2014'te %7 seviyesindeki politi-

ka faizi Aralık 2014'te %17 seviyesine kadar yükseltilmişti. 

Çin'in Merkez Bankası bu yıl üçüncü kez bankaların zorunlu karşılık oranlarında indirime giderek yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için 

toplam 900 milyar yuan (126,3 milyar dolar) likiditeyi serbest bıraktığını açıkladı. Çin Halk Bankası (PBOC), zorunlu karşılık oranlarını 16 

Eylül'den itibaren tüm bankalar için 50 baz puan, bazı küçük ölçekli bankalar için 100 baz puan azaltacağını belirtti. Ayrıca bazı şehir ticari ban-

kaları için zorunlu karşılık oranlarının 15 Ekim ve 15 Kasım'da kademeli olarak uygulanmak üzere ek 1 puan daha düşürüldü. PBOC tarafından 

yapılan açıklamada bankanın ihtiyatlı para politikası uygulamayı sürdüreceğinin altı çizilirken, likiditenin makul bir bollukta tutularak ekonomi-

nin aşırı likiditeye maruz kalmasından kaçınılacağı ifade edildi. 

Japonya ikinci çeyrek büyümesini %1,3 ile aşağı yönlü revize etti. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı işletme harcamaları üzerinde baskı 

yaratırken, söz konusu revizyon Japonya Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı toplantıda ekonomiye verdiği desteği artırma ihtimalini 

güçlendirdi. Japon ekonomisi ikinci çeyrekte öncü veriye göre %1,8 büyümüştü. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’yi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüştü. Pekcan görüşme sonrası yaptığı açıkla-

mada iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldıklarını belirtti. Sivil havacılık, otomotiv, 

otomotiv yan sanayii, mücevher, mobilya, tekstil sektörlerinde Türkiye’nin ABD’ye ihracat kapasitesi olduğu ifade ediliyor. Pekcan, Ross ile 

yapılan görüşmede sektörler bazında firmalara yönelik programlar hazırlamak konusunda mutabık kalındığını ifade etti. Ross 10 Eylül’e kadar 

Türkiye’de özel sektörlerle görüşmelerde bulunacak ve sonrasında yol haritası netleştirilecek. 

Türk Hava Kurumu’nun 1,4 milyar TL’ye ulaşan borcunun yeniden yapılandırılması için Cumhurbaşkanlığından gelen talimatla çalışmalar 

başladı. THK’nın internet sitesinde kurumun genel başkanı Bertan Nogaylaroğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada, öncelikle Vakıfbank’a olan 

borçların yeniden yapılandırıldığı, diğer bankalara borçların da bir hafta içinde yapılandırılacağı belirtildi. Kurumun vergi ve SGK borçlarının 

yeniden yapılandırılmasının da bir hafta içinde sonuçlandırılması bekleniyor. 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre otomotiv sektörü Ağustos ayı ih-

racatı, geçen senenin aynı ayına kıyasla %8 artarak 1,7 milyar dolara ulaştı. Kaydedilen %8’lik büyüme 10 aylık dönemin en yüksek artış oranı 

oldu. Ağustos ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine %10 artışla 1 milyar 255 milyon dolar ihracat yapılırken, en büyük pazar olan AB ülkelerinin 

toplam ihracattan aldığı pay da %72 oldu. Geçen ay Orta Doğu ülkelerine %21, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine %45 ihracat artışı ger-

çekleşti. Sektörün Ocak-Ağustos dönemi ihracatı 20 milyar dolar oldu. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya ve İstanbul arası haftada 7 olan uçuş sayısının 2020 ortalarına kadar 28’e çıkacağını 

belirtti. 2018’de 81 bin dolayında olan Japon turist sayısının bu yıl 110 binin üzerinde gerçekleşeceğini kaydeden Ersoy, 2023 yılına kadar 500 

bin ve üzeri turist kapasitesini yakalamayı hedeflediklerini ifade etti. 

AVM Perakende Ciro Endeksi Temmuz ayı verileri açıklandı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) verilerine göre, AVM Pera-

kende Ciro Endeksi Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre, enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %13,9 artış kaydederek 311 

puan oldu. Ciro artış oranı, Temmuz ayında %16,6 olarak gerçekleşen enflasyon oranının altında kalarak, AVM cirolarında reel düşüş ya-

şandığını ortaya koydu. AVM'lerde kiralanabilir alanın metrekare başına düşen ciro Temmuz ayında İstanbul’da bin 378 lira, Anadolu'da bin 60 

lira, Türkiye genelinde bin 187 lira olarak gerçekleşti. Kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış %22,5 ile ayakkabı kategori-
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sinde yaşandı. AVM’lerdeki hipermarket kategorisi metrekare verimliliği %18,9, giyim kategorisi metrekare verimliliği %18,3, yiyecek-içecek 

kategorisi metrekare verimliliği %15,6 artış gösterirken, teknoloji kategorisi metrekare verimliliği %4,1 düşüş yaşadı.  

ABD'ye yapılan demir ve demir dışı metal ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %42 artışla 279,3 milyon dolara yükseldi. İstanbul Demir ve 

Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından açıklanan ilk 8 aylık sektör ihracatı verilerine göre, sektör Ocak-Ağustos dönemin-

de 5,4 milyar dolarlık ihracatla genel ihracattan %4,8 pay aldı. Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı 

2019 Ağustos ayı itibarıyla 330,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 77,7 milyon dolar ile Al-

manya ilk sırada yer alırken, onu 35,4 milyon dolar ile İngiltere ve 32,8 milyon dolar ihracat ile ABD takip etti. Ağustos ayı ihracat rakamlarını 

değerlendiren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, ABD pazarında Çin’den boşalacak alana talip olduklarını ve ABD’ye ihracattaki artış trendinin 

devam etmesini beklediklerini ifade etti. Ocak-Ağustos döneminde alt sektör ihracatında alüminyum ürün grubunun 1,94 milyar dolar ile de-

ğer bazında ilk sırada yer aldığını aktaran Öztiryaki, "Alüminyum sektörünü 1,17 milyar dolar ile metal eşyalar, 1,15 milyar dolar ile demir çelik 

mamulleri ve 1,03 milyar dolar ile bakır sektörleri takip etti. Ağustos ayı itibarıyla da sektörde en fazla ihracat 232,4 milyon dolar ile alümin-

yum sektöründe gerçekleşti." bilgilerini verdi. 

Bilecik Bozüyük'te Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu tarafından yaptırılan "seramik sağlık gereçleri dördüncü üretim tesisi" hizmete girdi. Bü-

lent Eczacıbaşı, "2019-2020 dönemi için 103 milyon euro tutarında yatırım hedefiyle ilerliyoruz" dedi. Türkiye'nin önemli bir seramik ülkesi 

olduğunu ve dünyada ihracatta 5'inci sırada yer aldığını vurgulayan Eczacıbaşı, sektörün ihracattaki katma değer oranının %82 ile rekor bir 

seviyede olduğunu söyledi.  

Polat Enerji’ye Garanti BBVA’dan cinsiyet eşitliği kredisi. Polat Enerji, 48 MW kurulu güce sahip olacak Soma 4 Rüzgâr Enerjisi Santrali pro-

jesi için Garanti BBVA’dan 44 milyon dolar tutarında cinsiyet eşitliği kredisi (gender loan) temin etti. Kredi kapsamında her yıl yapılacak değer-

lendirme sonucunda, proje performansının iyileşip iyileşmemesine göre kredi vadesi boyunca nakdi kredi faizinde ve gayri nakdi kredi komis-

yonunda indirim söz konusu olacak.  
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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. 


