
Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısın-

da faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde dü-

şüşe geçen dolar/TL bu hafta yatay bir seyir izliyor. Piyasalarda küresel gelişmeler 

ve Hazine ihalesi izleniyor. TL Cuma günü dolar karşısında %2'yi aşkın değer kazancı 

ile en iyi performansı gösteren gelişmekte olan para birimi olurken, kur Cuma günü 

güne başladığı 6,60'lı seviyelerden 6,45'in altına sert gerilemişti. İç piyasalarda bu-

gün takip edilecek bir veri bulunmazken dışarıda ise Eylül ayına ilişkin Almanya 

ZEW eğilim endeksi takip edilecek. Öte yandan Hazine'nin iki yıl vadeli gösterge 

tahvili yeniden ihracı da izlenecek gündem maddeleri arasında yer alıyor. Siyasi 

gündemde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek ka-

bine toplantısı ardından yapılacak açıklamalar izlenecek. Piyasaların gözü gelişmek-

te olan ülke piyasalarının merkez bankalarında. %60 ile gelişen ülkeler içindeki en 

yüksek politika faizine sahip ülke olan Arjantin bugün yeniden faiz kararını açıklaya-

cak. Piyasaların beklentisi faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Son 

dönemde IMF’nin itirazlarına rağmen Arjantin Merkez Bankası piyasaya doğrudan 

döviz satışına da başladı. Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo, sadece iha-

leler ile döviz satmak dışında doğrudan döviz satmanın da piyasaları yatıştırdığını 

söylemişti. Bu arada hükümet IMF’den gelecek fonları hızlandırmaya çalışıyor. Üç 

günlük kazançlarının ardından Pazartesi günü Arjantin pezosu değer kaybetti. Per-

şembe günü TCMB sonrasında Cuma günü Rusya Merkez Bankası faiz kararlarını 

açıklayacak. 

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim en-

deksi olarak, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre     

%5,2 arttı. Mevsim etkilerinden arındırıldığında GSYH bir önceki çeyreğe göre %

0,9 yükseldi ve dönemsel büyümenin hız kestiği görüldü. Üretim yönünden bakıldı-

ğında, 2018 yılı ikinci çeyreğinde, tarım sektörü toplam katma değeri %1,5 azalır-

ken, sanayi sektörü %4,3 ve inşaat sektörü %0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama 

ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma 

değeri ise %8 yükseldi (daha geniş tanımlı olarak hesaplandığında hizmet sektörü  

%7,0 büyüdü). Talep yönlü bakıldığında ikinci çeyrekte büyümenin lokomotifi yine 

özel tüketim harcamaları oldu. Yerleşik hanehalkının toplam nihai tüketim harca-

maları, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,3 artar-

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% 90.13            15.189%

22 Nisan 2020 5.125% 85.25            15.842%

18 Mayıs 2021 4.875% 77.13            15.626%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,698             -1.69% -2.63% -20.49%

BİST-30 112,808          -1.56% -2.69% -20.62%

XUSIN 123,261          -1.52% 2.66% -4.75%

XBANK 95,363             -3.23% -15.49% -44.36%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.4506 1.07% -0.69% 70.25%

Euro/TL 7.4916 1.21% 0.97% 64.73%

Sepet Kur* 6.9710 1.02% 0.35% 67.29%

Euro/Dolar 1.1592 0.35% 1.24% -3.37%

Dolar/JPY 111.11 0.05% 0.12% -1.38%

DXY 95.1500 0.01% -1.29% 3.30%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1195.43 0.01% 0.18% -8.22%

Reuters/Jefferies CRB* 195.82 0.37% -0.18% -0.21%

Brent (Dolar/varil) 77.37 0.70% 6.56% 15.70%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.80 0.21% 0.99% -4.84%

* 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) 19.95% 19.55%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.94% 2.94%
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ken devletin nihai tüketim harcamaları %7,2 gayrisafi sabit sermaye oluşumu (kamu ve özel yatırımlar) ise %3,9 yükseldi. Mal ve hizmet ihracatı, 

aynı dönemde yıllık bazda %4,5, ithalat ise %0,3 arttı. İlk çeyrekte hızlı bir yükseliş kaydeden stoklar ise ikinci çeyrekte sert bir şekilde azaldı; stok 

erimesi büyümenin üçte birini sildi. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2018 yılının ilk yarısında ‘dört çeyrek birikimli olarak’ 881,6 milyar dolar oldu. 

Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler ekonomik aktivitede ivme kaybına ve yeniden dengelenme oluşumuna işaret ediyor. Üçüncü çeyreğin 

ilk iki ayına ilişkin imalat sanayi PMI endeksi ortalamada 47,7 değeri ikinci çeyrek ortalamasının bir miktar üzerinde ancak Eylül ayında bu ortala-

manın bir miktar daha zayıflaması söz konusu olabilir. Öte yandan PMI kırılımına bakıldığında, yurtdışından alınan siparişlerin manşet değerdeki 

gerilemeyi sınırladığı göze çarpıyor. İç talep tarafında ise daralmakta olan ithalat ve zayıflayan kredi talebinin etkisinin ikinci yarıda daha hissedilir 

olacağını öngörmekteyiz. Artan faiz oranları ve kurdaki yükseliş ile birlikte oldukça yapışkan şekilde madde sepetine yayılan enflasyonun, otomobil 

gibi dayanıklı tüketim malları başta olmak üzere, kişisel harcamaları baskıladığını ve bu baskının artacağını düşünüyoruz. Öte yandan yılın üçüncü 

çeyreğinde kuvvetli bir baz etkisi de büyümenin alacağı değer üzerinde aşağı yönde etki yaratacaktır. Olumlu tarafta ise kur rekabeti kanalıyla ih-

racatın güçlü kalacağını ve üçüncü çeyrekte beklentilerin ötesinde kuvvetli seyreden turizm katkısıyla net ihracatın yılın ikinci yarısında öne çıkaca-

ğını tahmin etmekteyiz. Buna rağmen yılın ikinci yarısında büyümede hissedilir ivme kaybı ile birlikte 2018 yılı büyümesinin %3,5 çevresine gerile-

mesi şaşırtıcı olmayacaktır. Dün açıklanan rakamlarla cari açığın milli gelire oranı %6,5 değerine yükseldi. Dolar kurunun milli gelir üzerinde düşü-

rücü yöndeki baskısına rağmen, yıl sonunda bu istatistiğin %6,0 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz. 

Enflasyon beklentilerindeki bozulma devam ediyor. Dolar/TL kurundaki hızlı değer kaybı, peş peşe gelen zam haberleri, elektrik, doğalgaz ve 

akaryakıtta yukarı yönlü fiyat ayarlamaları beklentilerdeki bozulmayı tetikliyor. Dün öğleden sonra açıklanan TCMB Beklenti Anketi'ne göre Eylül 

ayında genel fiyat seviyesinin aylık bazda %2,1 yükselmesi ve yıl sonunda enflasyonun %19,6’ya çıkması bekleniyor. Gelecek 12 ay sonunda enflas-

yonun ancak %14,5'e gerilemesi, 24 ay sonunda ise tek haneden uzakta kalacak şekilde %11,4'e inmesi bekleniyor. Beklentilerdeki bu bozulmayla, 

ankette TCMB’nin 13 Eylül'de 1 haftalık repo faizini 370 baz puan artırması öngörüldü. Ankete göre cari durumda %19,25'te bulunan ağırlıklı orta-

lama fonlama faizinin PPK toplantısı sonrasında %21,7 seviyesinde oluşması, yani ortalama günlük banka fonlamasının yaklaşık 250 baz puan art-

ması bekleniyor. Ankete göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi de 5,97’den 6,59’a yükselirken 12 ay sonrasına yönelik kur beklentisi de 6,29'dan 7,08 

seviyesine çıktı. Piyasa faizlerine ilişkin beklentilere bakarsak,  12 ay sonrası 5 yıllık devlet faizi beklentisi %20,82’den %21,65’e, 10 yıllık faiz bek-

lentisi ise %18,87’den %19,25’e ulaştı. İktisadi duruma ilişkin beklentiler ise dengelenme sürecinin yaşanacağını öngörmekte: 2018 yılı büyüme 

beklentisi %3,4’e inerken 2019 sonuna dair beklenti de %2,7 seviyesine düştü. İç talepteki zayıflık, kur kaynaklı artan rekabet gücü ile ihracat hac-

minde artış ve turizmdeki olumlu seyirle cari açık beklentileri geriliyor. 2018 cari açık beklentisi 52,7 milyar dolardan 49,7 milyar dolara geriledi. 

2019 cari açık beklentisi ise 47,2 milyar dolardan 39,1 milyar dolara indi.  
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Türkiye ve Sudan aralarında 780,500 hektarlık tarım arazisinin Türkiye'nin kullanımına açılmasının da yer aldığı bazı anlaşmalar imzaladı. Tarım 

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, Sudan ve üçüncü ülkelerin gıda arz güvenliğini sağlayacak olan 780,500 hektarlık arazinin koordinat-

ları bize teslim edildi" dedi. Türkiye bir süredir tarımda arz güvenliğinin temini için yurtdışında özel sektör eliyle tarımsal üretimi destekliyor. Öte 

yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında bir sahanın geliştirilmesi için çalışma anlaşması imzalandı. 

Pakdemirli, bu anlaşma için "TPAO anlaşmasının akabinde başlangıçta 100 milyon dolara varan yatırım Sudan’a yapılacak" dedi. Ayrıca ikili ilişkile-

rin finans alanında daha da geliştirmesi için Ziraat Katılım Bankası'nın da Hartum'da bir şube açması konusunda anlaşmaya varıldı. Pakdemirli, "İki 

ülke arasındaki ticaret miktarını artırmak için bankacılık ve finans sektörünün de bu işin içinde olması gerekiyor. Bu da saç ayaklarından biriydi, 

bunda da mutabakata varıldı" dedi. 

İstanbul’daki 3 AVM’de mağazalar iki saat geç açıldı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada döviz kurlarına 

bağlı olarak artan kira maliyetlerinin varlıklarını tehdit etme noktasına gelmesinden yakınan markaların onurlu ve adil ticaret talebi ile İstanbul’da-

ki 3 AVM’de mağazalarını iki saat geç açtığını duyurdu. 

Bilgin Enerji, Avusturya'nın en büyük enerji şirketi OMV’den, OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi satın alma işlemini tamam-

ladı. OMV tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının %3’ünü karşılayan ve 2013’te işletmeye alınan 890 MW’lık güce 

sahip OMV Samsun Elektrik Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali işletmecisi OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi satış işlemlerinin 

tamamlandığını duyurdu. Böylece, Bilgin Enerji Türkiye'nin en esnek ve verimli doğal gaz santrallerinden birine sahip bu şirketin satın alınması ile 

birlikte toplam kurulu gücünü 1.760 MW'a çıkarttı. 

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yapı ve montaj işlerini Rosatom bünyesindeki şirketin bağlı 

ortaklığı Concern Titan-2 A.Ş. yapacak. Rosatom bünyesindeki Concern Rosenergoatom A.Ş.’nin %50 hisseye sahip olduğu Concern Titan-2 A.Ş., 

Akkuyu NGS Projesi’nin katılımcıları arasına girdi. Rosatom tarafından yürütülen projede, devletlerarası yapılan anlaşma gereği ilk ünitenin temel 

atıldıktan 7 yıl sonra devreye alınması planlanırken, Türkiye’nin talebi üzerine bu tarihin 2023 yılına çekilmesi hedefleniyor. Santraldeki diğer üni-

telerde birer yıl arayla devreye girecek. 

LPG oto gaza zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gazın 

litre fiyatına 9 kuruşluk zam yapıldığını fakat bu artışın ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımadığını açıkladı. 

LPG piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin tek başvuruda aynı lisansa ilişkin birden fazla türde tadil talebiyle yapacakları başvurulardan tek 

lisans bedeli alınacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

EPDK ayrıca, LPG piyasasında yapılacak lisans başvurularında Marka Tescil Belgesi’nin ibraz edilememesi halinde Türk Patent Enstitüsüne (TPE) 

marka tescil başvurusunun yapıldığına ilişkin bu kurum tarafından düzenlenmiş yazının verilmesi uygulamasını sonlandırdı. Bu yöntemle lisans 

almış dağıtıcı sahiplerine Marka Tescil Belgesi’ni ibraz için geçerli olacak süreler EPDK tarafından belirlenecek. 

Başkentte su tarifesinde indirime gidildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, başkentte su tarifesinde %17 indirim yapıldığını, 

uygulamanın 17 Eylül'den itibaren geçerli olacağını bildirdi. 

Sonatrach ile BOTAŞ gaz sözleşmesini uzattı. Cezayir menşeli Sonatrach tarafından Türkiye'ye doğal gaz tedarikinde süre uzatımına ilişkin 31 

Temmuz’da yapılan yeni sözleşme 1 Ekim 2019'dan itibaren 5 yıllık süreyi kapsıyor. Yeni sözleşmeyle, Türkiye'ye ihraç edilen gaz miktarının da 

yıllık 5,4 milyar metreküpe çıkarılması kararlaştırıldı. 
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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. 


