
BDDK ve TCMB bir dizi önlem aldı. BDDK tarafından gece saatlerinde yapılan ba-

sın açıklamasıyla bankaların swap işlemlerine sınırlama getirildiği duyuruldu. 

BDDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bankaların yurtdışı yerleşik-

lerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin baş-

langıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile 

yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot+vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı ban-

kaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50’sini geçemeyecek olup, bu 

minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu 

mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir.” 

Dün gece gelen BDDK adımının ardından sabah saatlerinden TCMB’den gelen 

adımları takip ettik. TCMB ilk olarak Türk Lirası (TL) ve döviz likidite yönetimine 

ilişkin bazı düzenlemelerde bulunduğunu duyurdu. TCMB, TL likiditesine ilişkin ola-

rak; gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duy-

dukları tüm likiditenin sağlayacağını, TL işlemler karşılığında alınan teminatların 

iskonto oranları tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yöneti-

minde esneklik tanınacağını, bankaların TL işlemleri için kullanabilecekleri teminat 

döviz depo limitlerinin 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro’ya çıkarıldığı-

nı,  1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel 

yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabileceğini, banka-

cılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6 – 10 gün arasın-

da olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabileceğini, 1 hafta 

vadeli repo ihalelerinde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, banka-

lar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile 

Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkân tanı-

nacağını duyurdu.  

TCMB döviz likiditesine dair ise; bankaların bir hafta vadeye ek olarak bir ay va-

deyle de döviz depo imkânından yararlanabileceklerini,  TCMB’nin döviz depo piya-

sasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacağını, bankaların döviz deposu al-

mak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar ABD doları seviyesindeki mevcut 

limitlerinin gerektiğinde artırılabileceğini ve kullanım şartlarında iyileştirmeye gidi-

lebileceğini, Döviz ve Efektif Piyasaları’nda kendilerine tanınan limitler dahilinde 

bankaların döviz karşılığı efektif işlemleri yoluyla TCMB’den efektif temin edebile-

ceklerini duyurdu. 

13-Ağu 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi 
14-Ağu 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ihalesi 
 10 yıl vadeli Hazine bonosu ihalesi 

 Euro Bölgesi, Öncü GSYH büyümesi, 2Ç18 
 Eurogroup toplantısı 
15-Ağu TÜİK, Konut satış istatistikleri, Temmuz 
 TÜİK, İşgücü istatistikleri, Temmuz 

 Maliye Bakanlığı, Merkezi yönetim bütçe dengesi, Temmuz 
 ABD, Perakende satışlar, Temmuz 
16-Ağu TÜİK, Sanayi üretimi, Haziran 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Haziran 
 ABD, Sanayi üretimi, Temmuz 

17-Ağu TÜİK, Yurtdışı üretici fiyat endeksi, Temmuz 
 TCMB, Beklenti anketi, Ağustos 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 95.75            9.149%

22 Nisan 2020 5.125% 90.35            11.567%

18 Mayıs 2021 4.875% 88.92            9.510%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,940             -2.31% 5.61% -17.68%

BİST-30 117,376          -2.15% 6.39% -17.41%

XUSIN 122,616          -0.84% 9.52% -5.25%

XBANK 109,642          -6.48% -3.58% -36.02%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.4265 15.97% 14.15% 69.61%

Euro/TL 7.3313 14.35% 13.10% 61.21%

Sepet Kur* 6.8789 15.20% 13.45% 65.01%

Euro/Dolar 1.1410 -1.01% -1.24% -4.88%

Dolar/JPY 110.92 -0.14% -1.31% -1.55%

DXY 96.3570 -0.04% 1.69% 4.56%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1210.85 -0.09% -2.43% -7.03%

Reuters/Jefferies CRB* 196.88 -0.38% -0.90% -0.03%

Brent (Dolar/varil) 72.81 1.03% -3.35% 8.88%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.94 -0.82% -0.69% -1.12%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.80% 22.80%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 22.11% 19.74%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.74% 7.45%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.87% 2.93%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



Piyasalarda Bugün | 13 Ağustos 2018 2 

TCMB’den kısa süre sonra  gelen ikinci adımda Zorunlu Karşılık (ZK) oranları indirildi. TCMB duyurusunda finansal piyasaların etkin işleyişinin 

desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla; Türk Lirası ZK oranlarında tüm vade dilimlerinde 250 baz puan in-

dirim uyguladığını belirtti. TCMB yabancı para diğer yükümlülükler için 1 yıla kadar (1 yıl dahil), 2 yıla kadar (2 yıl dahil), ve 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 

vadelerde ZK oranlarını 400 baz puan indirdi.  Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükleri karşılığında ABD dolarının yanı 

sıra Euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebileceğini açıkladı. TCMB yapmış olduğu söz konusu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 mil-

yar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacak. 

Cuma günü açıklanan Haziran ayı cari işlemler açığı, piyasa beklentisi ile uyumlu olarak 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu açık rakamı 

geçen yılın aynı ayına göre 0,8 milyar dolarlık bir azalışa işaret etti. 12 ay birikimli açık ise 57,4 milyar dolara geriledi (10 ay sonra görülen ilk gerile-

medir). Haziran ayında cari açıktaki düşüşün temel nedeni hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 

milyar dolar artmış olması; öte yandan dış ticaret açığında ise 0,2 milyar dolarlık düşüş kaydedilmesidir. 

ABD’nin çelik üzerinde uygulayacağı yeni tarifelerle ilgili sektör temsilcileri açıklamalarda bulundu. Çelik Federasyonu Başkanı Namık Ekinci, 

yürürlüğe koyacağı yeni yaptırımlar sonrasında ABD'ye gerçekleştirilen çelik ihracatının 2-3 yıl içinde tamamen sıfırlanacağını belirtti. Çelik İhracat-

çıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan ise mevcut koşullarda yeni dönemde farklı pazarlara odaklanacaklarını ifade etti ve bu bölgeler 

arasında Güneydoğu Asya, Batı Afrika, Orta ve Güney Amerika’yı sıraladı. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) verilerine göre, 2017 sonu itibariyle Türki-

ye'nin 11,5 milyar dolarlık toplam çelik ihracatının yaklaşık %10'u ABD'ye gerçekleştiriliyor. Türkiye ton bazında ABD’ye en çok ihracat yapan 6’ıncı 

ülke konumunda.  

S&P Global Platts’in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den çelik ürünleri ithalatından alınan vergiyi % 50’ye çıkarma kararı 

Kinder Morgan’ın “Gulf Coast Express Pipeline” doğal gaz boru hattı projesine ek mali baskı oluşturabilir. Haberde Houston merkezli Kinder 

Morgan’ın Gulf Coast Express doğal gaz boru hattının inşasında kullanılacak çelik borunun 144 bin tonluk kısmını Borusan  Mannesman’dan teda-

rik etmek üzere anlaşmış olduğu belirtildi. 

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre gayrimenkul sektörünün 3 çatı derneği KONUTDER, İNDER ve GYODER, Emlak Konut GYO desteğiy-

le yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. Habere göre sektörün çatı dernekleri konut kredi faizlerini %0,95’e çekecek kampanyayı Eylül ayında baş-

latmayı planlıyor.  

Hollandalı SHV Energy'nin Ülke Yöneticisi ve İpragaz Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Aratay, şirketin Türkiye'deki yatırımlarına durmadan hızla de-

vam ettiğini kaydetti. Aratay yaptığı açıklamada, SHV Energy'nin dünyanın en büyük LPG dağıtım şirketi olduğunu ve şirketin yaklaşık 5 milyon 

tonun üzerinde yıllık kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Bu yıl Marmara Ereğlisi'nde bulunan Bütangaz terminalinin Total Oil 'de bulunan %50’lik 

hissesini almak için Rekabet Kurumu'na başvurduklarını söyleyen Aratay, akaryakıt sektöründe GO markasıyla 2013'den beri başladıkları yeni iş 

dalı ile şirketin 150 tane lisanslı istasyona ulaştığını ifade etti. Aratay, bu yılki hedeflerinin bu sayıyı 175-180'e çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi. 

Dinamik Enerji, Manisa’nın Salihli ilçesinde, yaklaşık 3 bin hektarlık ruhsatlı alanda 20 adet sondaj kuyusu açarak jeotermal kaynak arayacak. 

Sondajlı kaynak arama teknolojiyle yapılacak çalışmaların toplam proje bedeli 200 milyon lira değerinde. 

Limak Enerji fatura ve abonelik işlemlerinde tüketilen kâğıt miktarını doğaya iade etmek amacıyla “Yeşil Dönüşüm Ormanları” başlığını taşıyan 

bir proje başlattı. Limak Enerji, proje kapsamında müşterilerine iletilen fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtlara karşılık Bursa, Ba lı-

kesir, Çanakkale ve Yalova illerinde fidan dikimi gerçekleştirecek. Proje kapsamında şirket faaliyetleri sırasında tüketilen kağıt miktarını dengele-

mek için her yıl 1000 fidan dikilmesi planlanıyor. 

Fransız enerji şirketi Total’in ABD'nin yaptırımları nedeniyle çıkmak zorunda kaldığı İran’ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası’ndaki hisselerini Çinli 

CNPC satın aldı. Çin ticaret savaşı yürüttüğü ABD’nin yaptırım tehditleriyle İran’dan ayrılan Batılı şirketlerin yerini dolduruyor. İran resmi haber 

ajansı IRNA'nın verdiği bilgiye göre, Çinli enerji şirketi CNPC, ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'dan çekilme kararı alan Fransız Total'in Güney 

Pars sahasındaki payını devraldı.  
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2018 yılı sonuna ilişkin petrol üretimi ve varil fiyatı tahminlerini açıkladı. ABD EIA, petrol üretimi ve varil 

fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. “Ağustos 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”nu yayımlayan Enerji Enformasyon 

İdaresi, 2018 yılı için Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatını 72 dolar seviyesinde olacağını, ABD’nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün 

ortalama varil fiyatının da 66 dolar seviyesinde olacağını tahmin etti. 

Sabah Gazetesi’nin haberine göre hükümet 287 kişiyi enerji konusunda eğitim alması için yurtdışına gönderecek. Enerjinin tamamıyla yerli ve 

milli olması için çalışan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, öğrencilerin nükleer teknoloji alanında önde gelen ülkelerin dünya sıralamasında ilk 

500'e girmiş seçkin üniversitelerinde lisans üstü eğitim görmesini sağlayacak. Türkiye’nin kendi nükleer enerji santralini kurabilecek know-how 

sistemini oluşturmada önemli bir aşama olarak görülen öğrenci yetiştirme programlarıyla ileride nükleer enerjide söz sahibi olması amaçlanıyor. 

287 öğrenciden 205'inin nükleer enerji, 69'unun maden alanında eğitim alacağı, 13 öğrenciye de Bakanlığın ilgili birim ve kurumlarında görev yap-

mak üzere burs imkânı sağlanacağı belirtiliyor. 

Bu sezon Ordu'da 200 bin ton civarında fındık rekoltesi beklendiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bunun yaklaşık üçte 

birlik bölümünün selden zarar gören bölgede üretildiğini söyledi. Pakdemirli, Bakanlık yetkililerinin 950 çiftçi ile görüştüğünü ve görüşmelerin 

sonunda muhtemel zararın 600-700 ton civarında olabileceğinin tespit edildiğini belirtirken, çıkacak zararın telafisi yönünde atılması gereken her 

adımın atılacağını ekledi. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, yılın 7 aylık 

döneminde geçen seneye kıyasla %11 artışla 58 milyon 548 bin 782 yolcuyu misafir etti. Atatürk Havalimanı, bu yılın 7 ayında iç hatlarda 11 

milyon 279 bin 542, dış hatlarda 27 milyon 698 bin 290 olmak üzere toplam 38 milyon 977 bin 832 yolcuyu ağırlarken, Sabiha Gökçen Havalima-

nı'nda ise aynı dönemde ağırlanan yolcu sayısı 19 milyon 570 bin 950 olarak hesaplandı. Yolculardan 13 milyon 149 bin 884'ü iç hatları, 6 milyon 

421 bin 66'sı ise dış hatları kullandı. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 
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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.  

 


