
Dolar/TL dün 6,15 civarında dar bantta bir seyir izledi. Bugünün ana gündemi Ha-

zine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İstanbul’da saat 13.00’te gerçekleştireceği 

Enflasyonla Topyekun Mücadele toplantısından gelecek mesajlar olacak. Paydaşla-

rın gönüllülük esası ile katıldığı ve destek kapsamında yapacaklarını açıklayacağı bir 

program olması bekleniyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre program kapsamın-

da açıklanacak önlemlerin alt unsurlarından biri gıda fiyatlarının aşağı çekilmesine 

yönelik olacak. Kamu harcamalarında tasarruf da program kapsamındaki çalışma-

nın konusu olacak. Hatırlanacağı üzere Eylül ayında manşet enflasyon gıda ev eşya-

ları ve ulaştırma başta olmak üzere TL'deki değer kaybının neredeyse tüm gruplar-

da genele yayılan artışları tetiklemesi sonucunda %24,5 ile 15 yılın zirvesine yüksel-

mişti. Piyasalar haftanın geri kalanında ev hapsindeki ABD'li rahip Andrew Brun-

son'ın Cuma günü gerçekleşmesi beklenen mahkeme kararını bekleyecekler. 

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) ekonomik faaliyetin desteklenmesine ilişkin 

tavsiye kararı geldi. TBB’nin aldığı tavsiye kararında para ve sermaye piyasalarında 

oynaklığın azaldığı, risklerin göreli olarak düştüğü ve beklentilerde iyileşme yaşan-

maya başladığı belirtilirken, alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede 

toparlanmasına destek olacağı vurgulandı. Söz konusu toparlanmanın sağlıklı ve 

kalıcı olmasına katkı sunmak için TBB Yönetim Kurulu, takdiri üyelere ait olmak üze-

re tavsiye niteliğinde aldığı kararı üyelerine duyurdu. Tavsiye kararında risk grubu 

bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon 

liranın altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon liraya ulaşan) işletme-

lerin 30 Nisan 2019’a kadar vadesine dolacak olan spot kredileri ile taksitli kredile-

rin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere 

toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecek. Tavsiye kararında uygulamadan fayda-

lanmak isteyen firmaların hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, iflas kararı 

alınmamış, 30 Haziran 2018 tarihinden sonra borcu yapılandırılmamış ve nakit den-

gesi geçici bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden 

vadelendirilmesi halinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme serma-

yesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınır olması öneriliyor. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) "Küresel Ekonomik Görünüm - Ekim 2018" raporun-

da, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini düşürdüğünü açıkladı. 

2018 yılı için %4,2 olan Temmuz ayı beklentisini %3,5’e revize etti. 2019 yılına iliş-

kin büyüme beklentisini ise %0,4 olarak açıkladı. IMF raporunda Türkiye’nin enflas-

11-Ekm TCMB, Ödemeler Dengesi, Ağustos 
 ABD, TÜFE, Eylül 
15-Ekm TÜİK, İşgücü istatistikleri, Temmuz 

 Maliye Bakanlığı, Merkezi bütçe dengesi, Eylül 
 ABD, Perakende satışlar, Eylül 
16-Ekm TÜİK, Sanayi üretimi, Ağustos 
 TCMB, Özel sektör yurtdışından sağlanan krediler, Ağustos  

 TCMB, Konut fiyat endeksi, Ağustos 
 ABD, Sanayi üretimi, Eylül 
17-Ekm TÜİK, Perakende satış endeksleri, Ağustos 
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18-Ekm ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi, Ekim 

19-Ekm TÜİK, Konut satış istatistikleri, Eylül 
 ABD, Mevcut konut satışları, Eylül 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 92.25            13.509%

22 Nisan 2020 5.125% 91.20            11.548%

18 Mayıs 2021 4.875% 84.75            11.842%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,087             1.27% 4.79% -16.69%

BİST-30 119,336          1.53% 5.79% -16.03%

XUSIN 124,522          0.13% 1.02% -3.78%

XBANK 109,793          5.84% 15.13% -35.94%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.1059 -0.43% -3.91% 61.15%

Euro/TL 7.0268 -0.54% -4.56% 54.51%

Sepet Kur* 6.5700 -0.39% -4.41% 57.67%

Euro/Dolar 1.1490 -0.29% -0.24% -4.22%

Dolar/JPY 113.23 -0.41% 2.39% 0.50%

DXY 95.7610 -0.04% 0.64% 3.91%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1187.62 -1.23% -0.65% -8.82%

Reuters/Jefferies CRB* 205.87 0.38% 4.75% 4.53%

Brent (Dolar/varil) 83.91 -0.30% 8.45% 25.48%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.27 0.52% 0.04% 11.21%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 26.59% 26.38%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 20.74% 20.60%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.62% 7.63%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.25% 3.23%
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yon, cari açık ve işsizlik beklentilerine de yer verdi. Buna göre, Türkiye'de tüketici fiyat endeksinin bu yılın sonunda %20 ve gelecek yılın sonunda 

%15,5 seviyesinde gerçekleşmesini, işsizlik oranının ise bu yıl sonunda %11 ve 2019 sonu için %12,3 olarak gerçekleşmesini beklediğini belirtti. 

Raporda, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının bu yılın sonunda %5,7'e yükseldikten sonra gelecek sene %1,4'e gerileyeceği öngörüsünde 

bulunuldu. IMF, dünya ekonomisi için bu yıla ve gelecek yıla dair %3,9 olan büyüme tahminini %3,8'e düşürerek, ticaret politikası gerilimleri ve 

ithalata gümrük vergilerinin uygulanmasının ticarete zarar verdiğini belirtirken; gelişmekte olan piyasaların da daha sıkı mali koşullar ve sermaye 

çıkışları ile mücadele ettiğine dikkat çekti. Bu düşüşün, ABD ve Çin arasındaki ithalata gümrük vergilerinin uygulamaya konulması, Euro Bölgesi 

ülkeleri, Japonya ve İngiltere'nin zayıf performansları ve özellikle Arjantin, Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan piyasalara serma-

ye çıkışları yönünde baskı yapan yükselen faiz oranları gibi faktörlerin birleşimini yansıttığı belirtildi. 

İhracat beklentisinde gerileme. Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi’ne göre yılın dördüncü çeyreğinde ihracat beklentisi üçüncü çeyreğe 

göre 6,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 12,1 puan azalarak 111,6 seviyesine geriledi. İthalat beklentisi ise geçen çeyreğe göre 13 puan, 

geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 12,7 puan azalarak 100,1 seviyesinde gerçekleşti. 

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışları ile ilgili, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğünce, üreticiler nezdinde yürütülen incelemeler 

çerçevesinde 114 firmadan savunma yazıları talep edildiğini açıkladı. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmeme-

sine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın 

artış yapan firmalara ilişkin yapılan denetlemenin hedefinin hiçbir şekilde serbest piyasa sisteminin işleyişine müdahale etmek olmadığı belirtil-

miştir. 

İtalya'daki bütçe tartışmaları euro/dolar paritesini ve Avrupa tahvil piyasasını baskılamaya devam ediyor. İtalyan hükümetinde AB Bakanı Pao-

lo Savona ile AB bürokratları arasında devam eden gerginlik sebebiyle İtalyan 10 yıllık tahvil faizi Pazartesi günü yükselmeye devam etti ve %

3,63’e ulaşarak 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Francois Villeroy de Galhau İtalyan tahvillerini ‘çok 

riskli’ olarak niteleyebileceğini belirtti. Euro/dolar Pazartesi günü 1,1460 ile Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Sabah saatlerinde ise 

1,15’in hemen altında işlem görüyor. Sabah saatlerinde Asya hisse senetleri düşüşünü yedinci güne taşıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pom-

peo’nun Çin ile "temel farklılıkları" vurgulaması satışları artıran ana faktör olarak dikkat çekiyor.  

İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh  bakanlığın haber sitesinden yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda çok ağır petrol kıtlığı olacağını 

söyledi. Zanganeh, Suudi Arabistan Veliaht Prensinin, önceki günlerde Bloomberg'e verdiği mülakatta, ülkesinin ABD'nin İran'a yaptırım ların-

dan dolayı meydana gelecek açığı doldurma yolundaki taahhütlerini yerine getirmekte olduğunu ifade etmesinin, ABD'nin Suudi yetkililer üzerin-

deki baskısından kaynaklandığını belirtti. Gerçekte, ne Suudilerin ne de diğer ülkelerin İran ihracatından doğacak açığı dolduramayacağını da vur-

guladı. 

Vakıfbank (VAKBN) - VakıfBank, Mayıs ayından bu yana Türkiye'den yapılan ilk yabancı para tahvili ihracına imza attı. VakıfBank'tan yapılan açıkla-

maya göre, gelişmekte olan ülkelere yönelik endişelerin arttığı ve para girişlerinin yavaşladığı bir dönemde havale akımlarına dayalı seküritizasyon 

programı kapsamında 10 yıl vadeli 300 milyon dolar tutarında tahvil ihraç edildi. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve ana teması "Katılım Finansın Ekonomi Politiği" olan Uluslararası Si-

gortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu (IIBF), Grand Ankara Otel'de gerçekleştirildi. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 

Bozgeyik, 2020 yılına kadar İslami finans sektörünün ortalama %10 büyüyeceğine işaret ederek, Türkiye'nin katılım bankacılığı alanında arzu edi-

len noktaya henüz gelemediğini dile getirdi. Bozgeyik, "Halkımızın bankacılık ve sigortacılık alanında ulaşamadığı hizmetlere katkı sağlamak adına 

PTT olarak biz de bir değer koymak, bunu da katılım bankacılığı adı altında Posta Katılım Bankasını kurmak gibi bir çalışmanın içindeyiz" ifadelerini 

kullandı. 
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Türkiye'yi bölgesel üretim ve ihracat merkezi olarak konumlandırmayı hedefleyen Alman şirketi Lohmann, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi 

Bölgesi'nde (GEPOSB) açtığı fabrikada, başta Orta Doğu pazarı olmak üzere birçok ülkeye "Made in Turkey" damgalı ürünlerini ihraç edecek. 

Lohmann SCEE Bölge Müdürü Markus Koch, üretim tesisinin açılış töreninde gerçekleştirdiği sunumda, şirketin, Türkiye'deki üretim potansiyeli ve 

bölgesel avantajlarını değerlendirerek, Gebze'de kurduğu yeni fabrikasını bölgesel merkez olarak konumlandıracağını ve iç pazarın yanı sıra ihra-

cat pazarlarını da Türkiye sayesinde çeşitlendireceğini söyledi. 

Türkiye'de farklı üniversitelerde öğrenim gören 7 üniversite öğrencisi bir araya gelerek özel tasarladıkları ve adına `Ecodrone' adını verdikleri 

insansız hava aracı sayesinde ormanlık alanlara havadan ağaç tohumu ekmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışan genç 

girişimciler drone’a ilave ettikleri özel bir sistem sayesinde ormanlık alanlara havadan ağaç tohumları ekimi yapabilen sistem geliştirdi. Bu sayede, 

10 dakikada bin 500 adet tohum havadan ormana bırakılabiliyor.  

Türkiye, 17 Ekim’den itibaren belirlenen kotanın üzerinde yapılan herhangi bir ithalata %25’lik ek gümrük vergisi uygulayacağı konusunda 

Dünya Ticaret Örgütü’nü bilgilendirdi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin ithal çeliğe ek vergi uygulaması sonrasında aldığı kararları somut 

adıma dönüştürüyor. Türkiye, 17 Ekim'den itibaren çelik ithalatına kota uygulayacağı konusunda Dünya Ticaret Örgütü'nü bilgilendirirken, başvu-

ruda kararın, Türkiye'nin çelik endüstrisinin korunması amacı taşıdığı belirtildi. Demir-Çelik ürünleri ithalatında geçici koruma önlemi uygulanması-

na ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 2 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı. 

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2018 Yenilenebilir Enerji Raporu'na göre, Türkiye 2023'e kadar güneş enerjisinde kapasitesini 5,1 gigavat, 

rüzgarda 4,4 gigavat, hidroelektrikte 3,2 gigavat, biyokütle enerjisinde 0,7 gigavat ve jeotermal enerjide 0,3 gigavat artıracak. Türkiye'de geçen 

yıl 87 teravatsaat olan yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, 2023'te 137 teravatsaate çıkacak. Kurulu kapasite ise 2023'e kadar 14 gigavat arta-

rak 53 gigavata ulaşacak. Ayrıca Türkiye 2023'e kadar dünyada hidroelektrik ve jeotermal enerji alanında kapasitesini en fazla artıran ilk 5 ülke 

arasında yer alacak. 

Yaz saatinden 1 milyar TL tasarruf. İTÜ Birinci Uygulama Dönem Raporu’na göre, elektrik tüketiminde toplam tasarruf değeri 1,3 milyar kilovat-

saat olarak hesaplandı. Elde edilen bu değerin ekonomik karşılığı tek zamanlı tarifeler için yaklaşık 803 milyon lira, üç zamanlı tarifeler için ise 1 

milyar lira. Rapora göre, yıl boyunca yaz saati uygulamasıyla 08.30-17.30 mesai saatleri içerisinde Türkiye, kişi başı ağırlıklı ortalama 64 saat 24 

dakika daha fazla aydınlıktan yararlandı. Pik saatlerde daha fazla elektrik tasarrufu sağlanırken, şebeke iletim sistemi açısından 2 bin megavatlık 

bir yatırım ihtiyacı ortadan kalktı. 

Motorine 26 kuruşluk zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bugünden geçerli olmak üzere litre başına 

motorinde 26 kuruş artış olduğunu ancak bu artışın ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımadığını açıkladı. 

Rus doğal gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya ve Avrupa’ya sevkiyatını ikiye katlayacak olan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı 2020 yılı-

nın Ocak ayında gaz akışına hazır olacak. Rus kamu doğal gaz şirketi Gazprom'un CEO'su Aleksey Miller, 2020 yılının Ocak ayında Kuzey Akım 2 

Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden gaz tedarikine başlamaya hazır olacaklarını söyledi. Miller Kuzey Akım’ın ilk hattının da son bir yılda planlanandan 

%7 daha fazla kapasite ile sevkiyat gerçekleştirdiğini de kaydetti. Miller ayrıca hat için gerekli finansmanın %70'inin temin edildiğini bildirdi. Kuzey 

Akım 2'ın 9,5 milyar euro olarak tahmin edilen maliyetinin yarısını Gazprom üstleniyor. Geri kalan miktar ise Uniper, Wintershall, Royal Dutch 

Shel, Engie ve OMV tarafından karşılanacak. 

OPEC Petrol Sepeti, geçen hafta 2,53 dolar yükselerek ortalama 83,17 dolar oldu. OPEC Haber Ajansı OPECNA'dan yapılan açıklamaya göre, 

OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı bir önceki hafta ortalama 80,64 Dolar seviyesindeydi. OPEC Petrol Sepeti, 

Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny 

Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. 
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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.  

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. 


