
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün 14.00’te faiz kararını açıklaya-

cak. Anketlerde cari durumda %17,75 seviyesinde olan 1 haftalık repo faizinin 

325 baz puan artışla %21’e yükseltilmesi yönünde ortak görüş oluşmuş durumda. 

TSKB de bu görüşe yakın duruyor. Ancak ankette beklenti aralığı geniş bir ölçekte 

dağılıyor. Bir haftalık repo faizinin sabit tutulmasını bekleyenlerin yanı sıra faizin 

725 baz puan artırılmasını öngörenler de bulunuyor. TCMB 3 Eylül’de parasal duru-

şun Eylül toplantısında 'yeniden şekillendirileceğini', bankanın fiyat istikrarı için ge-

reken tepkiyi vereceğini açıklamıştı. Bugün TCMB’nin yanı sıra Avrupa’nın iki büyük 

merkez bankası da faiz kararını açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı 

TCMB ile aynı saatte, 14.00’de gelecek, BoE’nin %0,75 düzeyinde bulunan faizlerde 

değişime gitmesi beklenmiyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı ise 14.45’te 

açıklanacak. ECB’nin 3 faiz oranını da değiştirmesi beklenmiyor. Karardan 45 dakika 

sonra ECB Başkanı Mario Draghi Frankfurt’ta basının karşısına çıkacak.  

Dövizle kira dönemini bitiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün yayınla-

nan Cumhurbaşkanı kararına göre Türkiye’de yerleşik kişiler, bakanlıkça belirlenen 

haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finan-

sal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet 

ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 

ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıra-

mayacak. Ayrıca 30 gün içinde daha önce döviz üzerinden yapılmış sözleşmeler 

Türk parası cinsinden taraflarca yeniden belirlenecek. Döviz üzerinden yapılan kira 

sözleşmelerinin özellikle AVM’lerdeki kiracılar üzerinde maliyet baskısı yarattığı 

biliniyordu. 

ABD, Çin'den ithal 200 milyar dolar değerinde ürüne getireceği gümrük vergisiyle 

ticaret savaşını tırmandırmaya hazırlanırken, Başkan Donald Trump yönetiminin 

Çinli yetkilileri ticaret görüşmelerini yeniden başlatmaya davet ettiği bildirildi. 

Beyaz Saray Ekonomik Konseyi başkanı Larry Kudlow, Fox Business televizyon kana-

lında yaptığı açıklamada Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in üst düzey Çinli yetkililere 

davet gönderdiğini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Konuya yakın iki isim, 

Mnuchin'in davetinin, önümüzdeki haftalarda yapılması istenen görüşmeler için, 

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in üst düzey ekonomi danışmanı olan Başbakan Yar-

dımcısı Liu He de dahil olmak üzere Çinli mevkidaşlarına gönderildiğini söyledi. 

Trump yönetimi, Çin'den ithal 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik gümrük 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 90.75            14.613%

22 Nisan 2020 5.125% 85.50            15.676%

18 Mayıs 2021 4.875% 77.63            15.403%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,227             -0.18% -4.89% -20.03%

BİST-30 113,612          -0.16% -5.02% -20.05%

XUSIN 124,475          0.13% 1.60% -3.81%

XBANK 93,564             -1.67% -21.00% -45.41%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.3270 -1.43% 1.03% 66.98%

Euro/TL 7.3737 -1.15% 3.52% 62.14%

Sepet Kur* 6.8583 -1.13% 1.77% 64.56%

Euro/Dolar 1.1624 0.16% 2.32% -3.10%

Dolar/JPY 111.25 -0.33% 0.43% -1.26%

DXY 94.7990 0.08% -1.96% 2.99%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1205.45 0.66% 2.65% -7.45%

Reuters/Jefferies CRB* 197.21 0.89% 1.70% 1.02%

Brent (Dolar/varil) 79.74 0.86% 12.69% 19.25%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.83 -0.11% -1.09% -4.30%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.01% 25.40%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 20.31% 20.41%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 8.15% 8.68%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.97% 2.98%
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vergisini yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Bu ürünler arasında çantalardan bisiklete ve mobilyaya kadar geniş bir yelpazeye yayılan tüketim malları 

ve internet teknoloji ürünleri yer alıyor. ABD görüşmelerinin yeni gümrük vergilerini geciktirip geciktirmeyeceği ise belli değil. Tüm bu ticaret en-

gelleyici önlemler karşısında dün 85 kadar ABD'li endüstriyel lobi grubunun temsilinde Americans for Free Trade isimli büyük bir koalisyonun ku-

rulduğuna şahit olduk. Bu endüstri gruplarının içerisinde Microsoft ve Apple gibi teknoloji şirketlerinin yer aldığı Information Technology Industry 

Council ile Amazon, Macy's ve Walmart gibi dev perakendecilerin temsil edildiği National Retail Federation da bulunmakta. Bugün (Japonya hariç) 

Asya piyasaları MSCI hisse endeksi Trump haberiyle dün görülen son 14 ayın en düşük seviyesinden yükseldi. Çin'de A tipi hisselerin bulunduğu 

Shanghai-SE Bileşik endeksi gün içinde %1,2 prim yaptıysa da günü yatay kapattı. 

Çarşamba günü Federal Reserve (FED) tarafından yayınlanan ve Bej Kitap olarak bilinen 12 FED bölgesindeki ekonomik koşullar hakkında man-

şet bilgilerin toplandığı raporda, ABD'de bir çok bölgedeki işletmeler uluslararası ticaret savaşlarının yarattığı gerilime bağlı kaygılarla yatırım-

larını erteliyor veya küçültüyor. Rapora göre, özellikle imalatçılar arasında girdi fiyatlarının artmasına rağmen, tarifelerin etkilerinin mütevazı 

olduğu vurgulandı. Yine ABD'de dün gelen veride Ağustos ayı üretici fiyatları endeksi sürpriz bir şekilde aylık bazda %0,1 geriledi. ABD’nin ilk etap-

ta Çin’den ithal 34 milyar dolarlık ürün üzerine uygulamaya soktuğu vergilerin üretici fiyatları üzerinde sınırlı da olsa etkili olmaya başladığını görü-

yoruz. Vergiler daha çok sermaye malları ve makineler üzerine uygulanmaya başlamıştı. Sene başında %2,1 seviyesinde olan yıllık çekirdek son 

ürün (mallar) maliyetlerindeki yıllık artış oranı Ağustos’ta %2,8’e yükselmiş durumda. Ara ürünlerde ise daha evvelki aylarda gerçekleşen vergi ar-

tışları neticesinde çelikhane ürünlerinde aylık artış oranı %2,6 seviyesine yükselmiş durumda. FED'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Pi-

yasa Komitesi'nde (FOMC) kalıcı oy hakkına sahip üyeler arasında yer alan Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Detroit kentinde yaptığı konuş-

mada, ülke ekonomisine ve para politikasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun FED’in hedefleri doğrultusunda %2 seviyele-

rinde seyrettiğini söyleyen Brainard iş gücü piyasasındaki güçlenmeyi ve ücretlerdeki artışın son 9 yılın en yüksek seviyesine yükselmesini "cesaret 

verici" olarak tanımladı. 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed toplantısında faiz artırım ihtimali hali hazırda %98 seviyesinin üzerinde bu-

lunuyor. 

Son olarak Cuma günü Kuzey Carolina kıyılarını 4 şiddetinde vurması beklenen Florence Kasırgası'nın kıyıya yaklaşırken yüksek yağmur ile birlikte 

sel getirmesi bekleniyor. Şu anda 3 şiddetinde olan kasırga yaklaşırken yetkililer Kuzey Carolina ve Güney Carolina'da vatandaşları kasırgadan etki-

lenecek bölgelerde tahliye işlemlerine başladı. Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1 milyondan fazla kişinin zorunlu tahliyesi 

için eyalet valileri fırtına kıyıya ulaşmadan 36 saat öncesinden karar almış durumdalar. 

Başkent Elektrik Dağıtım yurtiçinde toplam 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kararı aldı. Başkent Elektrik Dağıtım, şirketin finansman 

ihtiyacının karşılanması amacıyla yurtiçinde, TL cinsinden, toplam 1 milyar TL'yi aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin finansman bonosu/

tahvil ihraç edilmesine karar verdi. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl 

içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda, birden fazla seferde gerçekleştirilmesine karar verildiği ifade edildi. 

Fibabanka toplam 775 milyon TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK'ya başvurma kararı alırken, daha önce onaylanan bazı ihraç limitlerini 

iptal etti. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, SPK'nın Mart ayında onayladığı 500 milyon TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında 

henüz satışı gerçekleştirilmemiş 275 milyon TL tutarındaki ihraç limitinin iptal edilmesine karar verildiği de kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Kasım 

2017'de onaylanan ve daha önce yapılan limit iptali sonrası kalan 900 milyon TL ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş 700 mil-

yon TL tutarındaki ihraç limitinin de iptal edilmesine karar verildiği belirtildi. İptaline karar verilen bir diğer ihraç limiti tutarı da Şubat 2018'de 

onaylanan 1,68 milyar TL ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş 55,2 milyon TL'lik tutar. 

THY’den KAP’a yapılan açıklamada yolcu ve kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere Arnavutluk’ta bir havayolu şirketi için adım 

atıldığı bildirildi. Açıklamada, “Ortaklığımızın %49, MDN Investment SHPK firmasının %41 ve Arnavutluk Hükümetini temsilen Arnavutluk hava 

sahası ve trafiğini yöneten Albcontrol firmasının %10 oranında hisseye sahip olacağı, Arnavutluk Cumhuriyeti merkezli, toplam sermayesi 30 mil-

yon dolara tekabül edecek tutara kadar bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına karar verilmiştir” denildi. 



Piyasalarda Bugün | 13 Eylül 2018 3 

Global Yatırım Holding (GLYHO) - Bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc, Zadar Gazenica Limanı'nın 20 yıl süreyle işletilmesine yönelik 20 yıllık 

imtiyaz sözleşmesini imzaladı. İmtiyaz sözleşmesinin kapsamı kruvaziyer liman ve terminal  hizmetleri, uluslararası feribot terminali, Ro-Ro hiz-

metleri, araç ve yolcu hizmetlerinden oluşuyor. Limanın 2018 yılında 150 bin adet yolcu ağırlaması bekleniyor. 

Tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren Keskinoğlu’nun nakit sıkışıklığı nedeniyle 11 Haziran 2018 tarihinde konkordato ilan etmesinin ardın-

dan şirketten sürece ilişkin önemli bir açıklama geldi. Konkordato sürecine dair mahkeme tarafından 3 ay geçici mühlet kararı verilen Keski-

noğlu'nun 10 Eylül 2018 itibariyle geçici mühlet kararı 2 ay daha uzatıldı. Keskinoğlu Yönetim Kurulu, ilave finansman için de çeşitli kurumlarla 

görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı. Ayrıca kurul mevcut süreçte üretim ve ürün satışlarının devam ettiğini ifade edilen açıklamasında “Var 

gücümüzle çalışıyoruz. 55 yıllık bir kurum olmanın yarattığı güvenle, tüm tedarikçilerimizin desteğini aldık.” sözlerine yer verdi. 

Enerji maliyetlerindeki artışa karşın, istihdam üzerindeki yükler hafifletilmeli. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 

Kütükcü artan enerji maliyetlerinin özellikle iç pazara çalışan sanayicileri etkilediğini belirtirken, bu maliyet artışının istihdam üzerindeki yüklerin 

azaltılmasıyla telafi edilebileceğini ifade etti. Kütükcü “İşsizlik Fonu ödemeleri gözden geçirilebilir ayrıca ikinci vardiya çalışan işletmelerde bu var-

diyadaki işçilerin istihdam yükü tamamen kaldırılabilir” ifadelerini kullandı.   

Ankara Sanayi Odası (ASO) sanayicilerin karşılaştığı ekonomik darboğazın giderilmesine yönelik olarak hazırladığı önlem paketi raporunu, Hazi-

ne ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlıklara gönderilen 

öneriler dizisinin giriş kısmında, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik güçlükleri atlatması ve ekonomik büyüme eğilimini sürdürmeye devam 

etmesi amacıyla sanayicilerin önündeki engellerin kaldırılmasının zorunlu olduğu bildirildi. 16 maddenin yer aldığı raporda, KDV alacakları yerine 

uzun vadeli devlet tahvili verilmesi, kur farkının mücbir sebep kabul edilmesi, kamu inşaat ihalelerinde “yerli malı” şartının getirilmesi ve bankala-

rın yeniden yapılandırma düzenlemesini hızlandırması gibi bir dizi öneri sunuldu. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı (Brexit) sonrası düzenlenecek ilk Türkiye-İngiltere Ekonomik 

ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı’na katılmak üzere Londra’ya gitti. Londra’da dün gerçekleştirilen JETCO 6. Dönem Toplantısı’nda, 

ticaret ve yatırım ilişkileri, pazara giriş imkanları, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, finansal hizmetler gibi çok çeşitli konuların ele alın-

masının akabinde JETCO Mutabakat Zaptı imzalandı. Pekcan, ayrıca İngiltere’nin başkenti Londra’daki Türk Ticaret Merkezi’nin (TTM) açılışını yap-

tı. İngiltere’de uluslararası ölçekte iş yapan şirketlerin ofislerinin yer aldığı Clerkenwell semtinde bulunan TTM, beş katlı bir binada toplam 960 

metrekarelik alanda hizmet veriyor. Türk Ticaret Merkezi, 13 firmaya ev sahipliği yapıyor. 

Türkiye oto kiralama kuruluşlarını temsil eden Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, operasyo-

nel kiralama şirketlerinin, müşterilerinden gelmeye devam eden talebe rağmen finansman koşullarında sıkılaşma nedeniyle, sektör büyüklü-

ğünde sınırlı daralma beklediğini ifade etti. Otomotiv pazarında yeni alımların %20'sini gerçekleştiren ve her yıl %10-15 bandında büyüme kay-

deden sektörün daha önce %5 büyüyeceğini tahmin ettiklerini belirten Ekici, artan borçlanma maliyetleri ve bankaların kredi vermede isteksiz 

davranmaları nedeniyle bu yılı yatay seyretme ila %5 arası daralma arasında kapatabileceğini kaydetti. 

Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın hesaplarına göre akaryakıtta devletin feragat ettiği ÖTV miktarı 4,1 milyar lirayı 

buldu. Feragat edilen ÖTV miktarlarının litre başına motorinde 99 kuruş, benzinde 89 kuruş, otogazda 87 kuruş olduğu kaydedildi. ÖTV yansı-

masının gerçekleşmesi durumunda litre başına pompa çıkış fiyatı motorinde 7,25, benzinde 7,80, otogazda 4,74 liraya ulaşıyor. 

Kamu binalarında enerji verimliliğinin gerçekleşmesini amaçlayan 2018/9 nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bugün itibariyle yürürlüğe girdi. 

Genelgeye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ‘Kamu Binaları Standartları Rehberi’ bakanlığın resmi internet sitesinde 

yayımlanacak ve kamu kurum kuruluşlarının yapım ve tasarım süreçlerinde bu rehber temel alınacak.  Rehberde kamu binalarının inşa edileceği 

yer seçimlerinde öncelikle hazine arazileri tercih edilerek bina maliyetlerinin düşürülmesi, binalarda enerji verimliliği kriterlerine uygunluk şartı 

aranması ve cari giderlerin makul seviyelerde tutulması hedef alınıyor. 
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Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, kalorifer yakıtında 13 kuruş, fuel oilde 10 kuruş, yüksek kükürtlü fuel oilde 6 kuruş, gaz 

yağında 17 kuruş indirim yapılacağını belirtti. Benzinin litre fiyatında ise 15 kuruşluk indirim yapılacak olmasına rağmen ÖTV’de artış gerçekleş-

tiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak. 

Zorlu Enerji Kazakistan’da yapımı planlanan Solar Enerji Santrali için Kazakistan Enerji Bakanlığı ve Türkistan Bölge Valiliğiyle iyi niyet anlaşma-

sı imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada 50 MW kurulu güce sahip olacak Solar Enerji Projesi dahilinde Türkiye ve 

Kazakistan arasındaki karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması hedeflendiği belirtildi.  

Eylül ayının ilk 10 gününde rüzgar santrallerinin ürettiği elektrik miktarı %60 arttı. Doğalgaz kaynaklı üretim geçen yıla göre %12 artışla 3 milyon 

156 bin MWh’a yükselirken, akarsu ve barajlı santrallerin elektrik üretimi ise yine geçen yıla göre yüzde 10,3 artış gösterdi. Kömür santrallerinin 

üretimi ise %30 arttı. Spot elektrik piyasasında 322,26 TL/MWh olarak belirlenen piyasa takas fiyatı ortalaması, yarın için 7,20 TL’lik artışla 329,46 

TL/MWh seviyesine yükseldi.  
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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. 


