
Küresel piyasalarda Perşembe günü açıklanacak olan Avrupa Merkez Ban-

kası (ECB) kararı öncesi ılımlı pozitif hava hakim. Avrupa hisse piyasaları 

parasal genişleme hamlesi beklentisiyle tedbirli bir iyimserlik ile günü kısıtlı 

da olsa değer kazancıyla kapatırken, Borsa İstanbul’da da faiz indirimi beklen-

tisinin benzer şekilde fiyatlandığı görüldü. Borsa İstanbul günü %0,6 yükseliş-

le 101.213 puandan kapattı. Kur tarafında ise ABD Hazine Bakanı Munchin’in 

Türkiye’nin S-400 alımından dolayı olası yaptırımları değerlendirdiklerini açık-

lamasının etkisi sürüyor. Kur güne başlarken 5,78 üzerinde seyrediyor. Bugün 

yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışı cephesinde ise ABD Ağustos ayı 

ÜFE verisi takip edilecek. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile düzenle-

diği ortak basın toplantısında, ABD ile ticarette yeni döneme dair bilgiler 

paylaştı. Pekcan, ABD ile sektörel komiteler kurulmasına karar verdiklerini 

belirterek, tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kim-

ya sektörlerinin öncelikli sektörler olarak belirlendiğini açıkladı. Bazı sektörle-

re yönelik olarak Eximbank finansman konusunu da ele aldıklarını ifade eden 

Pekcan, "Türk Eximbank ve US Eximbank iş birliğiyle uzun vadeli ve düşük fa-

izli kredi imkanlarıyla ülkemizdeki ve üçüncü ülkelerdeki ortak yatırım alanla-

rına odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.  

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) enerji şirketlerine yönelik yapılandırma ha-

berlerine yönelik bir açıklama yayınladı. TBB açıklamasında Türkiye elektrik 

üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civarın-

da olduğu, yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün ise 12-13 milyar 

dolar düzeyinde olduğu bilgisi verildi. Açıklamaya göre, 2019 yılı içinde bu 

tutarın 10 milyar dolarlık bölümünün yapılandırma işleminin tamamlanması 

bekleniyor. TBB ayrıca, en olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına 

karşılık ayrılsa bile sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık %0,23 

düzeyinde olacağını belirtti. 
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 101,213          0.60% 3.22% 10.89%

BİST-30 125,865          0.72% 2.40% 10.08%

XUSIN 116,151          0.84% 4.21% 10.75%

XBANK 143,277          0.44% 0.11% 21.69%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7641 0.28% 3.39% 9.01%

Euro/TL 6.3660 0.28% 1.85% 5.18%

Sepet Kur* 6.0713 0.54% 2.53% 7.14%

Euro/Dolar 1.1043 -0.03% -1.48% -3.71%

Dolar/JPY 107.53 0.28% 1.84% -1.85%

DXY 98.3260 0.04% 0.53% 2.28%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 15.66% 15.66%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.96% 15.53%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.97% 6.85%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.72% 1.62%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.01         5.195%

22 Nisan 2020 5.125% 100.18         4.820%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.77            6.290%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1485.50 -0.88% -1.04% 15.81%

Reuters/Jefferies CRB* 184.20 0.37% 2.69% 4.69%

Brent (Dolar/varil) 62.38 0.69% 5.60% 15.57%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.58 0.54% -0.19% -11.77%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin (CEEMEA) görünümüne ilişkin Eylül 2019 raporu-

nun Türkiye bölümü yayımlandı. Raporda, Türkiye'de bankaların iyi sermayelendirilmiş olarak kalmaya devam ettiği ve kârlılıklarının arta-

cağı belirtildi. Türkiye'de borçlanma maliyetlerinin politika değişikliklerinin bir sonucu olarak ciddi oranda düştüğü belirtilerek, bankaların, 

kredi faiz oranlarını bu ayın başında, Temmuz’da zirve seviyesi olan %28'den %15'e düşürdüğü hatırlatıldı. Türk ekonomisinin kredi kaynaklı 

büyümesinden dolayı özel sektörün borçluluğunun arttığına işaret edilen raporda, bankaların, borç verme kabiliyetlerini kısıtlayan enerji ve 

inşaat sektöründeki sorunlu kredileri bilançolarından temizlemesinin takipteki alacak oranında artışa sebep olabileceği uyarısında bulunuldu. 

Çin muafiyet sağlanacak ABD ürünlerini açıkladı. Çin’in 17 Eylül’den itibaren geçerli olması kaydıyla yayımladığı ABD ürünlerine yönelik mua-

fiyet listesinde soya fasulyesi, domuz eti ve mısır yer almadı. Motor yağını da içeren muafiyet listesi bulunduğu ürünler Ticaret Bakanlığı’nın 

web sitesinde duyuruldu. Çin’in ek gümrük vergileri için uygulamaları incelemeye devam edeceği ve bir diğer listeyi de daha sonra açıklayaca-

ğı bildirildi. Global Times baş editörü Hu Xijin, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çin'in ticaret savaşının olumsuz etkilerini gidermek 

için tedbirler açıklayacağını kaydetti. Hu, söz konusu tedbirler hakkında detay paylaşmazken, "Bildiklerime dayanarak, Çin ticaret savaşının 

negatif etkisini giderebilmek için önemli tedbirler açıklayacak." dedi ve "Tedbirlerden hem Çin hem de ABD'den bazı firmalara yararlanacak." 

değerlendirmesinde bulundu. Bu değerlendirme, her iki ülkenden üst düzey müzakerecilerin önümüzdeki haftalarda yüz yüze görüşmelere 

başlamaya hazırlandığı bir dönemde geldi. 

Trump dış politikada şahin duruşuyla tanınan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un görevine birçok konuda yaşadıkları 

anlaşmazlıklar sebebiyle son verdiğini açıkladı. Bolton, en son Trump’ın Camp David’de Afganistan sorununun çözümü için Taliban ile görüş-

me isteğine karşı çıkmıştı. 

Avrupa Birliği, bölgenin ekonomisinin yavaşladığı ve para politikasının ekonomiyi canlandırma yönünde atılabilecek adımlarda sınırına 

yaklaşmış olduğu ortamda sıkı bütçe kuralları için yeni bir gözden geçirme başlatıyor. AB Dönem Başkanı Finlandiya tarafından hazırlanan 

ve basına sızan belgede, AB'nin bütçe kurallarında reformun Cumartesi günü Helsinki'de yapılacak maliye bakanları toplantısında ele alınması 

öngörülüyor. Diğer yandan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Alman ekonomisinin bir durgunluğa girmesi halinde 

büyük bir teşvik paketine hazır olduklarını belirtti ve federal devlet bütçesinin altıncı kez olmak üzere bu yıl da borçlanmadan finanse edilece-

ğini söyledi. Scholz, "Almanya, borçlanmadan gerekenleri yapacak." ifadesini kullandı. Almanya'daki özellikle dijitalleşme, altyapı veya otomo-

tiv endüstrilerindeki durgunluk, Almanya'nın, kısa vadeli teşvik ve uzun vadeli büyüme potansiyelini sağlayacak iki yönlü bir teşvik paketine 

hazırlanmasına neden oluyor. 

Çin sermaye piyasalarına yabancı girişinde bir engeli daha kaldırdı. Yapılan açıklamada küresel fonlara hisse senedi ve tahvil piyasalarına 

girerken kota olmayacağı belirtildi. Söz konusu karar Çin’in kambiyo rejiminin aşamalı olarak serbestleştirilmesi politikasında yeni bir adım 

olarak değerlendiriliyor. Çin, geçtiğimiz aylarda yabancı bankalara ve sigorta şirketlerine yerli iş ortaklıklarında çoğunluk hissesine sahip olabil-

me yetkisi vermiş, bu kapsamda JP Morgan, UBS Group ve Nomura Holdings bazı Çinli şirketlerde çoğunluk hissesine sahip olmuştu. 

Vakıfbank 500 milyon TL’lik TLREF endeksli bono ihraç etti. VakıfBank, uluslararası standartlara uygun olarak Borsa İstanbul tarafından 

oluşturulan TL gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli ilk bono ihracını gerçekleştirdi. 6 ay vadeli, 500 milyon TL tutarındaki işleme 700 

milyon TL'lik talep geldi. 6 ay vadeli işlemin faiz oranı ise referans getiri +40 baz puan olarak belirlendi. 

Garanti Bankası 975 milyon TL’lik TLREF endeksli bono ihraç etti. Bankadan yapılan açıklamada, 93 gün vadeli ve gecelik referans faiz ora-

nına endeksli 31 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların nitelikli yatırımcılara ihracının dün itibariyle gerçekleştirildiği belirtildi. 
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Microsoft Başkanı Brad Smith ABD Hükümeti’nin Huawei ile ilgili tutumunu eleştirdi. Yaptırımları haksız bulduğunu belirten Smith, “Bir 

teknoloji şirketine, ‘ürünlerini satabilirsin fakat işletim Sistemi ve çip alamazsın’ demek ‘bir otele hizmet verebilirsin ama odalarına yatak ko-

yamazsın’ demekle eşdeğer” ifadelerini kullandı. Smith bu tarz yaptırımların gerçekliğe, mantığa ve hukuka uyması gerektiğini ifade etti.  

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ağustos’ta 51,1 oldu. Endeks Temmuz ayında 51,3 seviyesindeydi. İklim endeksinde aylık 

bazda görülen yavaşlamada ABD ve Almanya’da büyüme göstergelerinin yavaşlaması etkili oldu.  

Pegasus (PGSUS) – Ağustos ayı trafik verilerini açıkladı. Ağustos’ta toplam yolcu sayısı yıllık bazda %0,7 azalarak 2,96 milyon oldu. Yolcu sayısı 

değişimi iç hatlarda -%12,4 iken (1,59 milyon), dış hatlarda %14,7 (1,25 milyon) olarak gerçekleşti. Doluluk oranı 1,1 yüzde puan artışla %89,7 

oldu. Yılın ilk yedi ayında şirketin toplam yolcu sayısı %2,9 düşerken, doluluk oranı da 0,4 yüzde puan geriledi. 

Moody’s ABD’li otomotiv firması Ford’un kredi derecelendirme notunu düşürdü. Moody’s aldığı kararda Ford’un kredi notunu Baa3 seviye-

sinden, yatırım yapılabilir seviyenin altına çekerek Ba1’e düşürdü. Not indiriminde gelir artışının beklenenin altında kalmasının etkili olduğu 

değerlendiriliyor. Ford’un Çin’de gerçekleştirdiği satışlar geçen yıl %37 azalış kaydetmişti.   

Türkiye'nin makine ihracatı 2019 yılının ilk 8 ayında 11,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karaveli-

oğlu, makine sektörünün ilk 8 ayda en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkenin, yılın ikinci çeyreğinde ekonomisi %0,1 daralan Almanya olduğunu 

aktardı. Almanya'ya 1,5 milyar dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiren makine sektörünün, ABD'ye ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %

11,5 artırarak 876 milyon dolara taşıdığını kaydeden Karavelioğlu, Euro Bölgesi'ndeki büyümenin durma noktasına geldiği bu süreçte ABD ve 

Rusya ile makine ticaretini artıracak çalışmalara özel önem verdiklerini vurguladı. Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatının 8 ayda 11,6 mil-

yar dolara yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti: “Makinelerimizin kilogram başına ortalama birim fiyatlarının 14,3 dolara kadar ulaştığı 

ABD'nin Türkiye'den en fazla satın aldığı ürün makinedir. Küresel makine ithalatı içindeki payı %16,5’e ulaşan ABD’nin makine ithalatının %

30’dan fazlasını Çin’den gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, ABD'nin Çin ürünlerine yönelik ek vergi uygulamasının makine ihracatçılarına yeni 

fırsatlar sunduğu çok açıktır. Türkiye'nin Makinecileri markasıyla ABD'ye özel bir tanıtım çalışması yürüteceğiz, bu ülkeye yıllık 1,3 milyar dolar 

düzeyindeki makine ihracatımızı 2 milyar doların üzerine taşımak için yoğun çaba göstereceğiz.” 

Türkiye-Japonya arasında düzenlenen imza töreni ile THY'nin mevcut Tokyo Narita seferlerine ilave olarak Tokyo Haneda’ya da sefer ger-

çekleştirilebilmesinin önü açıldı. THY tarafından söz konusu seferlere haftada 7 frekans olmak üzere 2020 Yaz Tarife Dönemi itibarıyla baş-

lanacak. Böylece Tokyo'ya düzenlenen toplam sefer sayısı 11 frekansa ulaşacak. 2020 Yaz Tarife Döneminde 5 frekans olarak gerçekleştirilme-

si planlanan Osaka seferleri ile birlikte Türkiye ve Japonya arasındaki uçuş sayısı haftalık 7 frekanstan 16 frekansa çıkmış olacak. 

Türkiye'de fiber abone sayısı 2015-2019 döneminde yaklaşık ikiye katlanarak bu yıl itibarıyla 2,9 milyon oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) pazar verilerinden derlenen bilgilere göre, hanelerde genişbant bağlantıyla internete eri-

şim oranı Türkiye genelinde son 5 yılda %30 artış gösterdi. Böylece 2015-2019 döneminde evden genişbant bağlantıyla internet erişimi olan 

hanelerin oranı %67,8'den %87,9'a yükseldi. Genişbant bağlantı oranında en yüksek artış %68,5 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleş-

ti. İstanbul bölgesinde artış %18 oldu.  

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı ve BloombergNEF işbirliği ile 2019 yılı Küresel Yenilenebilir Enerji Yatırımları Eğilimleri Raporu ya-

yımlandı. Rapordaki verilere göre 2019 sonunda, son 10 yılda gerçekleşen yenilenebilir enerji projelerinin toplam yatırım tutarı 2,577 tril-

yon dolarına ulaşmış olacak. Bu yatırım tutarında en büyük pay 1,349 trilyon dolar ile güneş enerjisi santrallerinin olurken, güneş enerjisi sant-

rallerini 1,023 trilyon dolar ile rüzgâr enerjisi yatırımları izledi. 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Ağustos ayı kurulu güç verilerini açıkladı. Verilere göre kurulu güç Ağustos ayında 45,2 megavat (MW) 

gerileyerek 90.448,7 MW olarak gerçekleşti. Gerilemedeki en büyük faktör 127,3 MW azalan doğal gaz santrallerinin kurulu gücü oldu. Rüzgâr 

enerjisi santralleri 42 MW ile en fazla kurulu güç artışı sağlanan santral tipi olurken, bu dönemde güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 

14,8 MW, akarsu tipi hidroelektrik santrallerinin 12,6 MW ve biyokütle santrallerin kurulu gücü 8,3 MW artış gösterdi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Ağustos ayında verdiği ve sonlandırdığı lisansları açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan listeye 

göre, elektrik piyasasına verilen lisans sayısı 16 iken petrol piyasasına verilen lisans sayısı 3 oldu. Ağustos ayında, elektrik piyasasında 3 adet 

lisans da sonlandırıldı.  
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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. 


