
Moody's, yüksek miktarda döviz kredisi ve artan kaldıracın, Türkiye'de şirket 

borçluluklarından kaynaklanan kırılganlığı artırdığını belirtti. Moody's bugün ya-

yınlandığı analizde Arjantin'i (B2 - durağan) ve Türkiye'yi (Ba3 - negatif) şirketler-

den kaynaklanan baskılara karşı en savunmasız ülkeler olarak tanımladı. Moody's, 

Arjantin veya Türkiye'den daha büyük politika ve mali tamponlara sahip olmasına 

rağmen A1 not ve durağan görünümlü Çin'in de şirket borçluluklarından kaynaklı 

bir zayıflığının bulunduğunu belirtti. Moody's, küresel olarak bakıldığında ise, finan-

sal olmayan şirketlerin daha yüksek borçlanma maliyetlerine karşı kırılganlığının 

"sınırlı" olduğunu belirtti. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Cumartesi günü yapılan 

açıklamada, swap işlemlerindeki %25'lik sınırlamanın hesaplanmasında, bankala-

rın konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini 

haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin muaf tutulacağını duyurdu. BDDK, 

Ağustos ayında swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını %25'e indirmiş, ar-

dından sınırlama kapsamına bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecek-

leri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesi-

ne karar vermişti.   

TÜİK ikinci çeyrek Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) verilerini bugün saat 

10.00'da açıklayacak. GSYH'nın yılın ikinci çeyreğinde %5,3, yılın tamamında ise  

%3,3 büyümesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi zincirlenmiş hacim endeksi olarak 

2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre iç tüketim ağırlık-

lı olarak %7,4 büyümüştü. Yılın kalanında ekonomideki yavaşlamanın daha belirgin-

leşmesi beklenmekte. Büyümenin öncü göstergelerinden takvim etkisinden arındı-

rılmış sanayi üretim endeksi Nisan'da %6,2, Mayıs'ta ise %6,4 ile beklentilerin üze-

rinde arttı ancak ikinci çeyrekte büyümedeki yavaşlama eğilimini teyit etti. Mayıs 

ve Haziran aylarında turizm gelirlerindeki artış ikinci çeyrek büyümesine destek 

veren unsurlardan biri oldu. TSKB olarak ikinci çeyrek büyümesini %6,5 olarak tah-

min ediyoruz. 

Son enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada faiz artırım sinyali veren 

Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 13 

Eylül'de yapılacak ve karar saat 14.00'de açıklanacak. PPK'nın politika faizi olan 

10-Eyl TÜİK, GSYH büyümesi, 2Ç18 (piy. beklentisi %6, TSKB: %6,5)  
 TCMB, Beklenti anketi, Eylül 
11-Eyl 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi 

12-Eyl TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Temmuz 
 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Temmuz 
13-Eyl TCMB, Faiz kararı (TSKB beklentisi: 300bp) 
 İngiltere Merkez Bankası faiz kararı 

 Avrupa Merkez Bankası faiz kararı 
 ABD, TÜFE, Ağustos 
14-Eyl TCMB, Ödemeler dengesi, Temmuz 
 Rusya Merkez Bankası faiz kararı 
 ABD, Perakende satışlar, Ağustos 

 ABD, Sanayi üretimi, Ağustos 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 89.50            15.837%

22 Nisan 2020 5.125% 85.25            15.824%

18 Mayıs 2021 4.875% 76.25            16.102%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,274             0.55% -2.44% -19.13%

BİST-30 114,591          0.67% -2.69% -19.37%

XUSIN 125,168          -0.32% 3.27% -3.28%

XBANK 98,542             1.42% -14.73% -42.50%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.3820 -2.75% 18.43% 68.43%

Euro/TL 7.4022 -3.22% 19.30% 62.76%

Sepet Kur* 6.9032 -2.93% 19.09% 65.60%

Euro/Dolar 1.1551 -0.60% 0.82% -3.71%

Dolar/JPY 111.05 0.28% -0.30% -1.44%

DXY 95.3650 0.09% -1.03% 3.61%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1195.36 -0.37% -1.28% -8.22%

Reuters/Jefferies CRB* 195.22 0.31% -0.91% -0.57%

Brent (Dolar/varil) 76.83 0.43% 5.52% 14.89%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.78 -0.18% -0.48% -6.16%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.34% 24.34%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.55% 20.17%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 8.68% 8.56%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.94% 2.88%
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bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artırması bekleniyor. TCMB 13 Ağustos'tan bu yana %17,75 seviye-

sinden fonlama yaptığı haftalık repo ihalelerini açmayarak bankaları %19,25 seviyesindeki faiz koridorunun üst bandına yönlendiriyor. TL dolar 

karşısında yılbaşından bu yana %47,5 değer kaybederken, tüketici fiyatları Ağustos'ta yıllık bazda %17,9 ile 2003 bazlı serinin yeni zirvesine ulaştı. 

Enflasyon verisi ardından TCMB 13 Eylül'deki PPK toplantısında faiz artışı yapılacağı sinyali olarak algılanan bir açıklama yaptı. TCMB'nin faiz artışı-

na birçok analist kesin gözüyle bakarken, ne kadarlık artış yapılacağına yönelik belirsizlik devam ediyor. TSKB olarak bizim beklentimiz ise 1 hafta 

vadeli repo faizinde (politika faizi) 300 baz puanlık bir artış. 

Ticaret savaşlarında yeni perde ABD Başkanı'nın Çin'e uygulamayı hedeflediği 267 milyar dolarlık yeni bir ürün paketi üzerine ek vergiler. An-

cak kamuoyu ilk olarak görüşmeleri tamamlanan 200 milyar dolarlık paketi bekliyor. Çin’de ise %2,3 olarak açıklanan Ağustos ayı tüketici enflasyo-

nu ve %4,1 olarak açıklanan üretici fiyatları enflasyonu beklentileri aştı. Yuanın dolar karşısında devam eden değer kaybı hemen bugün değilse de 

önümüzdeki dönemde enflasyon kaygılarının daha ciddi fiyatlanmasına sebebiyet verebilir. 

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Ocak-Temmuz dönemi verilerine göre, otomotiv ana sanayide yılın ilk 7 ayında üretim, iç pazar ve ihra-

catta daralma devam etti. Bu sürede toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 azalarak yaklaşık 987 bin adet; otomobil üretimi 

ise %6,5 azalarak yaklaşık 654 bin adet oldu. Toplam pazar ilk yedi ayda %15,6 daralarak 421 bin adet olurken; otomobil pazarı %13,7 gerileyerek 

318 bin adet olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde ihracat, adet bazında %2 azalırken, otomobil ihracatı %6,4 geriledi. Bu dönemde, top-

lam otomotiv ihracatı 812 bin adet olurken, otomobil ihracatı 543 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı parite-

deki değişim sebebiyle dolar bazında %14,8, euro bazında ise %4 arttı. OSD verilerine göre, ticari araç grubunda üretim yılın ilk 7 aylık döneminde 

%4,6 arttı; buna karşın ticari araç pazarı aynı dönemde %20,8 daraldı. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı verilere göre, sektörün 21 milyar dolara dayanan 8 

aylık dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek 8 aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Sektör ayrıca, Türkiye'nin 108,7 milyar dolarlık 

ihracatından 5'te 1 pay almaya devam etti. Otomotiv endüstrisinin dış satışlarında %80’lik paya sahip olan Avrupa ülkelerine olan ihracatı yılın ilk 8 

ayında geçen yılın aynı dönemine göre %12,3 artarak 16 milyar 634 milyon 237 bin dolar düzeyine yükseldi. Sektörün ihracatında en fazla düşüş 

yaşanan ülkeler listesinde başı ise ABD çekti. Sektörün ABD'ye ihracatı 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 220 milyon 586 bin dolar azalarak 

644 milyon 464 bin dolara geriledi. 

Qatar First Bank (QFB) Memorial Sağlık Grubu'nda sahip olduğu %20 hissesinin 30 milyon dolar karşılığında satışını tamamladığını açıkladı. 

Banka ayrıca anlaşmanın toplam değerinin toplam varlıklarının %10'unu aşmadığını belirtti. Memorial Temmuz ayında yaptığı açıklamada QFB'nin 

Memorial Sağlık Grubu'nda sahip olduğu %20 hisseyi, diğer hissedarlardan Turgut Aydın ve ailesine ait Taya Sağlık Grubu'na sattığını belirtmişti. 

Memorial'dan o dönemde yapılan açıklamada, satış bedeline ilişkin bir bilgi yer almamış ve hisse devir işleminin Rekabet Kurumu'nun onayından 

sonra gerçekleşeceği belirtilmişti. 

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 8 ayda yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre %11 artırarak toplam 22,8 milyon kişiyi 

ağırladı. Bu yılın 8 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre % 13 artışla yaklaşık 7,7 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı da %11 a rtarak 15,1 

milyon oldu. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise %7 artarak 148 bin 514'e ulaştı. 

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, sektörde olağanüstü bir durgunluk olmadığını, ilk 6 ay performansının geçen yılın aynı dönemiyle başa baş 

olduğunu söyledi. Yetgin, "Türkiye'de konut sektörü dinamikleri çok kuvvetli, konuta talep bitmez" dedi. 29 Ağustos tarihinde Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı’nın desteğiyle başlayan kampanyanın özellikle bekle-gör durumundaki konut alıcılarını harekete geçirdiğini belirten Yetgin, kur artışı-

nın yabanılar ve yurtdışındaki gurbetçiler için Türkiye’yi cazip hale getirdiğini ifade etti. Yetgin ayrıca, dövize bağlı malzeme fiyatlarının inşaat sek-

törünü çok etkilemediğini ve Türkiye’nin konut sektörü dinamiklerinin çok kuvvetli olduğunu ekledi. 
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Güneydoğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen, son 10 yıl içinde buğday fiyatının %293, un fiyatının %102, ekmek fiyatının 

ise %74 arttığını belirterek, Türkiye’de un sanayicilerinin de fırıncıların da spekülasyon yapamayacağını söyledi. Ankara Sohbetleri’ne konut 

olan Özmen ekmek maliyetindeki artışın tamamının buğday fiyatlarıyla ölçülmesinin yanlış olduğuna değindi ve “Ekmek üretiminde unun maliyeti 

sadece %30 seviyelerindeyken, işçilik, enerji, kira gibi diğer giderlerin payı %70’i buluyor” şeklinde konuştu. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren esnafa çift-

çilerde olduğu gibi ticari akaryakıt uygulamasının getirilmesini talep etti. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde enflasyonda yaşa-

nan artışın en büyük sebeplerinden birinin, akaryakıta ve ulaştırma sektörüne yapılan zamlar olduğunu bildirdi. Palandöken ticari araçlar için kul-

lanılan akaryakıtta ÖTV’nin kaldırılmasının bile büyük bir destek olacağını ifade etti. 

Mendo İç Giyim, Mendoğlu Çamaşırları ve Menpa Mağazacılık için konkordato talebinde bundu. Mahkeme, her iki şirket için de geçici mühlet 

verdi üç kişilik de konkordato komiseri heyeti atadı. Şirketlerin çoğunluk hissesine sahip olan Osman Alyüz aynı zamanda Tüm İç Giyim Sanayicileri 

Derneği (TİGSAD) Başkanı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde güçlü bir ekosistem kurmaya kararlı olduklarını belirterek, "Bilişim Vadi-

si, oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak." ifadesini kullandı. Yaptığı değerlendirmede Bilişim Vadisi'nin 

uluslararası ölçekte bir merkez olacağını belirten Varank, vadinin, bakanlığının vizyon projelerinden birisi olduğunu ve projeyi çok önemsediklerini 

aktardı. 

Adana'da pamuk üretiminin son yıllarda artış göstermesi, pamukların işlendiği Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koo-

peratifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) tesislerinde de hareketlik yaşanmasını sağladı. ÇUKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Seçgin Sakar, AA muhabiri-

ne yaptığı açıklamada pamuğa dönüşün başladığını ve üreticiden geçmiş yıla göre %30-40 daha fazla ürün alacaklarını belirtti. Sakar konuşmasında 

geçen yıl üreticiden toplam 27 bin ton kütlü pamuk, bin 500 ton civarında soya ve ayçiçeğin alındığını ifade etti. 

Dünyada sadece Bursa'da yetişen ve büyük kısmı yurtdışına ihraç edilen siyah incirin kilogram fiyatı sezon sonunda 16 lirayı bularak rekor kır-

dı. Üreticiler fiyatların bu kadar yüksek olmasının sebebi olarak döviz kurunun yüksek olmasını ve incirde rekoltenin yarı yarıya düşmüş olma-

sını gösteriyor. 

ASELSAN, dışa bağımlılığın % 85 olduğu ve yılda 2 milyar dolar ithalata yol açan medikal cihaz ve bileşenleri için yerli ve milli çözümler üzerinde 

çalışıyor. Sağlık teknolojileri alanındaki öncelikli faaliyet konusu, içerdiği teknolojilerin ASELSAN'ın tecrübeli olduğu alanlarla ortak olması göz 

önünde bulundurularak "medikal görüntüleme sistemleri" olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığı, manyetik rezonans (MR) görüntüleme, bilgisayarlı 

tomografi, ultrasonografi, dijital röntgen cihazlarının yerlileştirilmesiyle ilgili bir projeyi hayata geçirmek için çalışıyor. ASELSAN, bu projeye hazır-

lık olması amacıyla öz kaynaklarıyla "mobil dijital röntgen" ve "yerli MR görüntüleme sistemi" geliştirilmesi projelerini başlattı. Gelecek yıl ürünle-

rin ilk örneklerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. ASELSAN ayrıca, bu projelere ek olarak, Türkiye'nin sağlık ekosisteminde faaliyet 

gösteren yetkin ve start-up firmalarıyla beraber çalışma olanaklarını değerlendiriyor. Bu doğrultuda, defibrilatör (elektroşok) cihazlarında iş birliği 

yapmak üzere ilk adım atıldı. Bu adımı yaşam destek cihazlarında yapılacak diğer iş birlikleri izleyecek. 

Habertürk’ün haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Yeşilköy'deki hizmet binalarının yerine yapılacak "İstanbul  Gıda Kontrol Laboratuvar 

Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi" ihalesini tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal etti. 

Ziraat Katılım 250 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Ziraat 

Yatırım aracılığıyla 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 90 gün vadeli 250 milyon lira fonlama temin etmiş oldu. 

Ticaret Bakanlığının "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gaze-

te'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan gerçek kişi tacir ve esnaf ile satış temsilcileri için 

ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı getirildi.  
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), lisanssız elektrik üretim yatırımları için Eylül ayında sağlanabilecek kapasite rakamlarını açıkladı. TEİAŞ 

tarafından yayımlanan lisanssız RES-GES kapasite tablosuna göre, tahsis edilen maksimum güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri kapasitesi yaklaşık 

6.781 MW, çağrı mektubu verilen güneş enerjisi santrali kapasitesi toplam 6.502 MW, çağrı mektubu verilen rüzgâr enerjisi santrali kapasitesi ise 

195,14 MW olarak açıklandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşümde yoğunluk artışıyla değil, mevcutta, yerinde dönüşümle, vatandaşımızın gönül 

esasına dayalı dönüşümle yapmak istiyoruz." dedi. İlçe belediye başkanlarıyla kentsel dönüşümle ilgili bazı kararlar aldıklarını belirten Kurum 

kentsel dönüşüm sürecinde siluetin bozulmayacağını ifade etti. Ayrıca Kurum, "Bunun dışında millet bahçesi noktasında şehirdeki eski stadyumu-

muzun olduğu yere millet bahçesi yapma konusunda bakanlıkla birlikte belediyemiz çalışacak ve inşallah sahadaki uygulamayı da Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı yapacak. Orada şehrin nefes alacağı, insanların tüm ihtiyaçlarını giderecek bir millet bahçesini, inşallah yakın zamanda gerçek-

leştiriyor olacağız." dedi. 
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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. 


