
Çin Gümrükler İdaresi verilerine göre, Haziran ayında Çin'in ABD karşısında dış ticaret 

fazlası 27,7 milyar dolarlık beklentiye karşılık 41,6 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı. 

Bu durum dünyanın iki en büyük ekonomisi arasında şiddetlenen ticaret savaşının nede-

nini işaret ediyor. Hem ABD hem de Çin, karşılıklı olarak, birbirlerinin 34 milyar dolarlık 

mallarına %25 ek gümrük vergisi koydu. Öte yandan Çin, ABD'nin 200 milyar dolarlık 

daha Çin malına vergi uygulama kararına misillemede bulunacağını duyurdu. Verinin 

detayları, yatırım harcamalarındaki kısıntı neticesinde Çin'de devam eden iç talep yavaş-

lamasına da işaret etmekte. Çin'in Haziran ithalatı %20,8'lik artış beklentisinin altında 

kalarak %14,1 olarak gerçekleşti. Öte yandan Çin'in gerçekleştirdiği ihracat dolar cinsin-

den %11,1 yükseldi ve beklentileri aştı. Bu artışta muhtemelen ek ticaret vergilerin ön-

cesinde Amerikan siparişlerinin öne alınması etkili oldu.  

ABD'de tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda beklentilerin altında artış kaydetmesi-

ne rağmen yıllık bazda ise enflasyon 2012'den beri en yüksek artışı gerçekleştirdi. TÜ-

FE Haziran'da aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %2,9 arttı. İkinci el araç fiyatları ve sağlık 

hizmetleri fiyatlarındaki artışların sürüklediği çekirdek enflasyon ise yıllık %2,3 yükseliş 

ile Ocak 2017'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret vergilerinin nihai fiyatlar üze-

rindeki etkileri henüz hissedilmeye başlanmadı ancak yükselen enflasyon FED'in daha 

hızlı faiz artırması için gerekçe oluşturuyor. FED Başkanı Jerome Powell ise dün 

"Ekonomi gerçekten iyi bir konumda" açıklamasında bulundu. Powell, ticaret anlaşmaz-

lığı tarafından yükseltilen gerilimin risk oluşturduğuna vurgu yaparak ithal edilen malla-

ra geniş çapta uygulanan gümrük vergisinin ABD ekonomisinin büyümesine olumsuz 

etkisi olabileceğine ilişkin uyarılarda bulundu. Açıklanan TÜFE rakamlarının enflasyon 

baskılarında istikrarlı bir artış göstermesi ve FED'in 2018 içerisinde 4 kez faiz artırması 

ihtimalini artırmasıyla ABD'de hem kısa hem uzun vadeli tahvillerin faizi  yukarı yönde 

hareket etti. Öte yandan Amerikan şirketlerinin ikinci çeyrek kâr büyümelerinde piyasa 

tahminlerinin %21’lik bir artışa işaret etmesiyle  dolar endeksi kuvvetlenerek 95 seviye-

sine doğru hareketlendi. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye'deki yeni hükümetin sağlıklı 

ekonomi politikaları uygulamaya kararlı olduğunu gösterdiğini belirterek "Önemli 

olan yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlen-

dirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı olduğunu gösteriyor olması." dedi. Rice, 

ayrıca, ekonomi yönetiminin piyasalarda yaşanan volatilite (oynaklık) sonrasında, Türki-

ye Cumhuriyet Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik operasyonel ba-

ğımsızlığının güvence altında olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.  

16-Tem Hazine, Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri, Haziran 
 TÜİK, İşgücü istatistikleri, Nisan 
 TCMB, Özel sektör yurtdışı kredi borcu, Mayıs 

 ABD, Perakende satışlar, Haziran 
17-Tem TÜİK, Sanayi üretimi, Mayıs 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Mayıs 
 TCMB, Kısa vadeli dış borç istatistikleri, Mayıs 

 ABD, Sanayi üretimi, Haziran 
18-Tem TÜİK, Perakende satış endeksleri, Mayıs 
 Euro Bölgesi , TÜFE, Haziran 
 ABD, İnşaat istatistikleri, Haziran 
 

 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.38            6.687%

22 Nisan 2020 5.125% 96.75            7.093%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 89,571             -1.88% -4.21% -22.34%

BİST-30 110,158          -1.81% -4.31% -22.49%

XUSIN 111,825          -4.28% -4.30% -13.59%

XBANK 114,436          -0.82% -12.08% -33.23%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.8542 -0.43% 5.02% 28.11%

Euro/TL 5.6689 -0.40% 3.45% 24.65%

Sepet Kur* 5.2613 -0.49% 4.30% 26.26%

Euro/Dolar 1.1671 -0.01% -0.99% -2.71%

Dolar/JPY 112.55 0.49% 1.52% -0.11%

DXY 94.8060 0.13% 0.04% 3.04%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1246.77 0.40% -4.23% -4.28%

Reuters/Jefferies CRB* 197.72 0.61% -2.89% 1.01%

Brent (Dolar/varil) 74.45 1.43% -1.96% 11.34%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.80 -0.04% 1.92% -5.32%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.49% 20.10%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.48% 17.61%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.31% 7.30%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.86% 2.87%
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Üreticiler dolardaki kur artışını telefon fiyatlarına yansıtmaya başlıyor. İlk hamle Apple'dan geldi. Apple ortalamada fiyatlarda %23-%25 ban-

dında artış yaparken, en yakın rakibi Samsung modellerinin ortalama fiyatı piyasaya çıkışlarından bu yana %5,5 yükseldi. E-ticaret sitelerinde stok-

lar tükendiğinde bu fiyatlar ülke genelinde geçerli olacaktır. TÜFE sepetinde yer alan Telefon Ekipmanları (Cep Telefonu) kaleminin son altı ay 

içerisinde %24'lük artış kaydettiğini hatırlatırız. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan açıklamada İmar Barışı düzenlemesi kapsamında 97 bin 693 yapı için Yapı Kayıt Belgesi verildiği ve bu 

belgeler için toplam 474 milyon lira toplandığı vurgulandı. İmar Barışı başvuruları 31 Ekim 2018’de sona erecek. Yapı Kayıt Belgesi ödemeleri ise 

31 Aralık 2018’e kadar ödenebilecek.  

TÜİK verilerine göre merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2017 yılı için 10 milyar 710 milyon TL oldu. 

Bu rakam bir önceki yıla göre %17,5 oranında bir artışa karşılık geliyor. Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan 

kaynak GSYH’nın %0,34’ü, bütçe harcamalarının ise %1,4’ü seviyesinde. 2018 yılı bütçesinden Ar-Ge harcamaları için tahsis edilen başlangıç öde-

neği ise 12 milyar 950 milyon TL.  

Otomotiv sanayi için önemli bir yeri olan Stuttgart şehri Euro 4 ve altındaki standarda sahip dizel arabaların Ocak 2019’dan itibaren trafiğe 

çıkışını yasaklama kararı aldı. Hava kalitesinde beklenen iyileşmenin görülmemesi durumunda bir sonraki sene Euro 5 dizel araçlar da yasak 

listesine eklenecek.  

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taze incir ihracatından bu yıl 50 milyon dolar gelir elde edilmesini bekledik-

lerini ifade etti. Uçak, Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu taze incirde ihracat yolculuğunun başladığını, sarılop çeşidi taze incir-

de 12 Temmuz, siyah taze incirde ise 17 Temmuz’da ilk yüklemelerin gerçekleştirileceğini belirtti. Türkiye'nin taze incir ihracatının tamamına yakın 

bölümünü kapsayan siyah taze incir ihracatının 2016’da 29 milyon dolar iken 2017 yılında 41 milyon dolara yükseldiğini ekleyen Uçak, ihracatçı 

için cazip hale gelen hava kargo ile ihracatta verimli bir sezon geçirmeyi beklediklerini kaydetti.  

Türkiye'nin önemli patates üretim ve depolama merkezlerinden Nevşehir ve Niğde yöresinde yazlık patates hasadının başlamasıyla patates 

fiyatı düşüşe geçti. Ağustos ayı ortalarına kadar sürecek hasadın ardından kışlık ürün hasadının başlaması ve patates sökümünün Eylül sonuna 

kadar devam etmesi bekleniyor. Nevşehir ve Niğde'de patatesin pazar tezgahlarındaki kilogram fiyatı son bir ayda 5 liradan 2,5 liraya düşerken, 

hasadın ülke geneline yayılacağı Ağustos itibarıyla bu rakamın daha da gerileyeceği öngörülüyor.  

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, geçen yıl Haziran ayında yaklaşık 14 bin dolar seviyelerinde gerçekleşen şeftali 

ihracatının, bu yıl aynı ayda 450 bin dolara kadar çıktığını ifade etti. Geçen yıl 85 bin 200 tonla ülke üretiminin yaklaşık %13'ünü Bursa'nın kar-

şıladığını vurgulayan Matlı, Bursa bölgesindeki şeftali üretiminin %80'ini gerçekleştiren İnegöl, Kestel, Gürsu ve Osmangazi ilçelerinde bu yıl üre-

tim bolluğu ve buna bağlı olarak ihracatta artış yaşandığını belirtti. 

Vadeli petrol kontratları bu hafta, ABD’nin 200 milyar dolarlık Çin malına ilave %25 gümrük vergisi getireceğini açıklaması ve Libya’nın önemli 

bir petrol sahasını yeniden üretime açması ile arz artışı yaşanacağı beklentileri ile %4,8 düştü. Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yeniden yaptırım 

uygulamaya başlamasının ve müttefiklerine İran’dan yapılan petrol ihracatını Kasım ayına kadar sıfırlama çağrısında bulunması sonrası küresel arz 

daralması riskini artırarak son birkaç haftada üç yılın en yüksek seviyelerini görmüştü. 

"Türk Akımı" projesi olarak adlandırılan yeni Rus doğalgaz hattının, Kırklareli Kıyıköy'den Türkiye topraklarına girmesi için start verildi. Boru 

Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), projenin Karadeniz kıyısı Kıyıköy ve Çorlu/Misinli arasındaki 69 kilometrelik boru hattı için ihale açtı. ÇED 

raporuna göre, BOTAŞ'ın ihale edeceği işin proje bedeli yaklaşık 200 milyon TL. Doğalgaz borularının döşenmesi için yaklaşık 3 metre derinliğinde 

2 metre genişliğinde kanal kazılacak. Doğalgaz borularının geçeceği yaklaşık 20 metre genişliğindeki bir hat kamulaştırılacak. 
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 12 Temmuz’da yayınladığı aylık raporunda, yükselen petrol fiyatlarının tüketimi azaltabileceği uyarısında bulun-

du. IEA, dünya petrol arzının uzun süredir devam eden üretim aksaklıkları nedeniyle limitlere gelebileceğini ve bunun fiyatları desteklerken, 

talepte büyümeyi tehdit edebileceğini bildirdi. 2018 yılı için global petrol talebinde büyüme tahminini 1,4 milyon varil/gün olarak koruyan IEA, 

ABD'nin yaptırımları yeniden devreye almasının İran'ın ham petrol ihracatını düşürmesinin beklendiğini, bunun Venezuela'nın üretiminde düşüş 

ve Libya, Kanada ve Kuzey Denizi'ndeki üretim aksaklıkları ile bir araya gelmesinin son haftalarda fiyatları 2014'ten bu yana görülen en yüksek 

seviyelere çektiğine işaret etti. 

Yenilenebilir enerji sektörü danışmanlık şirketi 3E’nin Rüzgâr Enerjisi Takım Lideri Barış Adiloğlu, Türkiye’de ilk deniz üstü rüzgâr enerjisi ihale-

sine bin 200 megavat (MW) gibi büyük bir kapasite ile giriliyor olmasının elektrik fiyatları açısından kesin bir avantaj sağlayacağını söyledi. 

Adiloğlu, 3E'nin Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği (WindEurope) ve Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) işbirliğiyle düzenlediği Türkiye’deki deniz 

üstü rüzgâr enerjisine yönelik çalıştayda yaptığı değerlendirmede, Türkiye’deki ilk deniz üstü rüzgâr santrallerinde kullanılacak teknolojiyi deniz 

derinliğinin belirleyeceğini kaydetti. Adiloğlu, denizlerdeki rüzgâr yatırımlarında prensip olarak derinlik 50 metreye kadarsa türbin destek meka-

nizmalarıyla desteklenebildiğini belirterek, “50 metreyi aşarsa temele harcayacağınız yatırım çok artacağı için “floating” teknolojisi düşünülmek 

zorunda kalınacak.” dedi. Aynı çalıştayda, açılış konuşmasını yapan TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye deniz üstü rüzgâr sektörü-

nün önümüzdeki dönemde gelişeceğini belirterek, kurulacak ilk deniz üstü rüzgâr yatırımlarının 3 milyar doları geçeceğini kaydetti. 

British Petrol (BP) tarafından yayımlanan 2018 Enerji Görünümü Raporu’na göre 2040’da yollarda 320 milyon elektrikli otomobil olması bekle-

niyor. Şirketin 2017’de yayımladığı raporda, elektrikli otomobil sayısının 2040 yılında 100 milyon civarında olacağı tahmininde bulunulmuştu. 

Dünyadaki elektrikli otomobil parkının büyüme seyrine ilişkin pek çok kuruluş ve şirketin farklı senaryoları bulunuyor. 2040 yılında dünyadaki ön-

görülen elektrik otomobil sayısına ilişkin en büyük tahmin Bloomberg New Energy Finance’e (BNEF) ait. Söz konusu araştırma kuruluşu, 2040’ta 

dünyadaki elektrikli otomobil sayısının 500 milyonun üzerine çıkmasını bekliyor. 

ABD’nin New Hampshire eyaletinin başkenti Concord’un 2030 yılına kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçeceği açıklandı. Çevre kuruluşu Sier-

ra Club’dan yapılan açıklamaya göre, Concord Belediye Meclisi kenti %100 temiz ve yenilenebilir enerjiye geçirme hedefini oybirliğiyle kabul etti. 

Böylece, Concord, %100 temiz enerjiye geçiş taahhüdünde bulunan ABD’deki 72’nci şehir oldu. Açıklamada, 2050 yılına kadar da ısınma ve nakliye 

dâhil tüm sektörlerin enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi öngörüldüğü belirtildi. 

Van’da jeotermal kaynak bulundu. Van’ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda 2 bin ile 4 bin metre derinlikte 140 

derecenin üzerinde sıcak suya ulaşıldı. Çaldıran Jeotermal Proje Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Taşkın, tespit ettikleri kaynağın jeoter-

mal elektrik santrali kurmak için gerekli ısıya sahip olduğunu dile getirerek, “Bu jeotermal sahamız elektrik üretimi için önemli bir potansiyele 

sahip. Bütün enerji firmaları, enerji yatırımcıları böyle verimli sahaları arıyor. Yapacağımız derin sondajlardan sonra jeotermal elektrik santrali 

kurmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulundu. 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında “Kapasite Tahsis Tablosu 

Temmuz 2018”i yayınladı. Tabloya göre çağrı mektubu verilen güneş enerjisi santrali kapasitesi toplam 6 bin 294 MW civarında iken çağrı mek-

tubu verilen rüzgâr enerjisi santrali kapasitesi toplam 163 MW civarında oldu.  

Türkiye’nin elektrik üretimi artmaya devam ediyor. Türkiye’de yılın ilk altı ayındaki elektrik üretim miktarı %2,5’lik artışa 141,8 milyar kilovat-

saat’e (kWh) yükseldi. Elektrik üretiminde kaynaklar bazında en büyük pay %36,8 ile kömür santrallerine ait. Kömür santrallerini %29,2 ile doğal-

gaz çevrim santralleri ve %23,1’lik pay ile hidroelektrik santraller izledi. 

Logo Yazılım (LOGO) - Hisse geri alım kararı verdiğini ve bu işlem için 30 milyon TL tutarında fon ayırdığını duyurdu. Karara göre, geri alıma konu 

edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşmayacak. 
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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.  

 


