
TL'de son dönemde yaşanan sert değer kaybını durdurmak adına BDDK ve TCMB 

başta olmak üzere atılan adımların ardından TCMB'nin bir faiz artırımı yapabile-

ceği beklentileri ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılar ile ge-

niş katılımlı bir toplantı yapacağı haberi, ardından da AB’den gelen destek açıkla-

maları kurda dün ve bugün piyasa açılışında iyimser bir havaya neden oldu. Do-

lar/TL bu sabah 6,30 seviyesinde. TCMB, son iki gündür %17,75 seviyesindeki 1 

haftalık repo imkanını kullandırmayarak, repo ve depo ihaleleri ile piyasayı %19,25 

seviyesindeki faiz koridorun üst bandına doğru yönlendirmeye devam ediyor. Tah-

vil piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün %22,11 seviyesinden açıl-

dıktan sonra spot kapanışta ortalama %21,45 seviyesine geriledi. Valörde son iş-

lemde ise %21,37 seviyesindeydi. İki yıllık eski gösterge tahvilin bileşik faizinin ise 

dün spot kapanışta ortalama %26,20, valörde son işlem %26,75 seviyesindeydi. 

BDDK’nın bugünkü yeni düzenlemesine göre bankaların swap işlemler toplamı 

bankaların yasal özkaynak toplamının %25'ini geçemeyecek (Pazar gecesi gelen 

açıklama ile mevcut yasal limit %50 idi). Bu minvalde mevcut aşımlar giderilince-

ye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yeni-

lenemeyecek. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanma-

ya devam edecek. 

ABD menşeli, aralarında bazı alkollü içkiler, kozmetik ürünler ve motorlu taşıtla-

rın da bulunduğu ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük %100 ora-

nında artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı ka-

rarına göre, belirli ABD menşeli ürünlerin ithalatında uygulanacak ek mali yükümlü-

lük oranları; binek otomobiller için %120, bazı alkollü içkiler için %140, -ilaçlar hariç 

olmak üzere- güzellik, makyaj ve cilt bakımı müstahzarları için %60, yaprak tütün ve 

tütün döküntüleri için %60, polivinil klorür (PVC) ve pirinç için %50 olarak tespit 

edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter üzerinden yaptığı 

açıklamada, "ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı, mütekabili-

yet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır" dedi. 

ABD, 23 Mart'ta Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelikte %25, alü-

minyumda ise %10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere ise is-

tisna getirmişti. ABD, 13 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Türkiye'ye yönelik olara-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 95.75            9.166%

22 Nisan 2020 5.125% 87.30            13.825%

18 Mayıs 2021 4.875% 75.63            16.174%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,419             0.79% 1.95% -19.00%

BİST-30 115,210          0.74% 2.41% -18.93%

XUSIN 124,351          0.54% 7.90% -3.91%

XBANK 101,249          2.36% -9.63% -40.92%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.3534 -7.37% 41.56% 67.68%

Euro/TL 7.2064 -8.17% 38.45% 58.46%

Sepet Kur* 6.8045 -7.50% 40.20% 63.54%

Euro/Dolar 1.1342 -0.58% -2.57% -5.45%

Dolar/JPY 111.14 0.39% -1.40% -1.36%

DXY 96.7310 0.06% 1.88% 5.06%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1193.63 0.03% -2.73% -8.36%

Reuters/Jefferies CRB* 195.48 0.08% -0.19% -0.67%

Brent (Dolar/varil) 72.46 -0.21% 0.42% 8.36%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.96 -0.17% 1.76% 0.03%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 26.75% 25.66%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 21.37% 22.69%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 8.81% 7.74%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.88% 2.88%
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çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerini iki katına çıkarmıştı. Buna göre, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergisi alüminyumda %20'ye, 

çelikte %50'ye yükseltildi. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılan-

mak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Edirne'de 1 Mart'ta sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanis-

tan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki iki askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlı-

ğı'na İbrahim Halil Öztop getirildi. Diğer bir Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına (Guvernör) ise Uğur Namık Küçük 

atandı. 

Bugün TÜİK 10.00’da Mayıs dönemi işgücü istatistiklerini ve Temmuz ayı konut satış verilerini yayımlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

11.00’de Temmuz ayı merkezi yönetim bütçe dengesi verilerini açıklayacak. Yurtdışında ise İngiltere’de Temmuz ayı enflasyon verileri TSİ 11.30’da 

gelecek. TÜFE’de yıllık %2,5 artış bekleniyor. ABD’de Temmuz ayı perakende satış verileri TSİ 15.30’da, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı 

verileri de TSİ 16.15’te açıklanacak. Gelişmekte olan ülkelerde ise Endonezya Merkez Bankası'ndan faiz kararı bekleniyor. Politika faizinin %5,25’te 

tutulması tahmin edilmektedir. 

Basında yer alan haberlere göre BOTAŞ, elektrik üretimi amaçlı doğalgaz fiyatında uygulanacak dolar kurunu Ağustos ayının ikinci yarısı için, 

6,5 TL’ye sabitledi. BOTAŞ’ın kur sabitleme kararı, elektrik piyasasına da yansıdı. BOTAŞ’ın konuya ilişkin açıklamalarının ardından spot elektrik 

piyasasında piyasa takas fiyatı 6,82 TL’lik düşüşle 322,12 TL/MWh olarak belirlendi.  

Aselsan (ASELS) – 2018 yılı finansal sonuçlarına ilişkin revize edilen beklentileri açıkladı. Şirket konsolide gelirlerinde %40 artış (önceki: %25-%35) 

bekliyor. Kur farkından arındırılmış FAVÖK marjı beklentisi %19-%21 seviyesinde (önceki: %18-%20). Şirket, 650 milyon TL tutarındaki yatırım har-

caması planını korudu. 

Özak GYO (OZKGY) - Grup imkânları kullanılmak suretiyle ve köprü kredi şeklinde olmak üzere, 7,5 milyon Euro tutarda ve Euro Libor + %2 mali-

yetli, 229 gün vadeli finansman sağladı. 

Pegasus (PGSUS) – Temmuz ayı trafik verilerini açıkladı. Şirketin yolcu sayısı Temmuz ayında %7,6 artarak 2,93 milyon oldu. Ocak-Temmuz döne-

mi incelendiğinde ise yolcu sayısının %12,8 artarak 17,32 milyon olarak gerçekleştiği görüldü. 

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber ve benzeri şirketlerin araçlarına New York'ta 

yeni lisans verilmesini engelleyecek yasa onaylanarak yürürlüğe girdi. Böylece New York, ABD'de UBER ve benzeri şirketlere karşı kısıtlama 

yasası geçiren ilk kent oldu. Tasarının yasalaşmasıyla, yaklaşık 14 bin sarı taksinin yanı sıra 80 binden fazla UBER aracın faaliyet gösterdiği kentte, 

trafik sorununun bir ölçüde azaltılması ve sarı taksi sürücülerine destek verilmesi amaçlanıyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programı'ndaki (TEYDEB) 10 ayrı destek programını sadeleştirirken, TEYDEB 

2.0 başlığında yeni bir destek programı hazırladı. Yeni program Sanayi Destekleri (SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) olmak üzere iki temel un-

surdan oluşacak. Bu yıl için SADE kapsamında 200 milyon liralık kaynak ayrılırken, üç yıllık zaman diliminde toplam kaynak miktarı 1 milyar 200 

milyon lirayı bulacak. Yeni düzenlemeyle ilgili yazılı açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temel hedeflerinin cari açığı azal-

tacak, katma değeri yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemek olduğunu söyledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin "kümes hayvancılığı üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yumurta üretim miktarı 

Haziran’da bir önceki aya göre %5,5, geçen yılın aynı ayına göre %0,7 azaldı. Haziran’da 1,5 milyar adet tavuk yumurtası üretildi. 

Türkiye'nin ham çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,8 artarak 22,2 milyon tona ulaştı. Türkiye Çelik 

Üreticileri Derneği'nden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi, Temmuz’da 2017'nin aynı ayına kıyasla %2,3 düştü. Üretim, Haziran 

ayı ile karşılaştırıldığında ise %7,3 artarak 3,3 milyon ton oldu. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi Temmuz’da yıllık bazda %6 azalırken, entegre 

tesislerin üretimleri %6,6 arttı.  
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İzmir Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci dö-

nemi (IPA II) kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan BEST for Energy Projesi (Enerji için Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşüm) Avrupa Birliği 

Türkiye Delegasyonu tarafından resmi olarak onaylandı. İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, projenin yenilenebilir enerji 

üretiminde ulusal bir üs haline gelen İzmir'in; bu alandaki ekipmanların, teknolojilerin üretildiği, profesyonel ve kaliteli hizmet sağlayıcılarının 

geliştiği bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacağını söyledi.  

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin çöplerinin değerlendirildiği Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nden 

60 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Yıllık 800 bin ton çöpün bertaraf edildiği ve şu anda %75 kapasite ile çalışan katı atık entegre tesi-

sinde 20 megawatt elektrik üretiliyor. Tesis sayesinde bir yıl içinde büyük ölçüde metan ve karbondioksit içeren 131 milyon m3 biyogaz atmosfere 

salınmak yerine depolanıp elektrik enerjisine dönüştürülüyor. 

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, stokçuluğun başladığına dair tespitlerinin bulunduğunu belirtirken 

“kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etme-

ye çalışmaktadır” ifadelerini kullandı. Yılmaz, aldıkları duyumlara göre bazı firmaların temel gıda maddeleri ve tekstil ürünlerini stokladığını, bunun 

devam etmesi durumunda söz konusu firmaların isimlerini açıklayacaklarını sözlerine ekledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bakanlık tarafından inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını 

açıkladı. Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Kurum gayrimenkul sektörünü hare-

ketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapacaklarını, bu kampanyanın ayrıntılarını da önümüzdeki 

günlerde açıklayacaklarını söyledi. 

Amerikan Exxon Mobil ve Katarlı Qatar Petroleum ortaklığı Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı olarak ilan ettiği karasularındaki 10. parsel-

de doğalgaz aramalarına bu yılın sonunda başlayacak. Rum basını Exxon Mobil-Qatar Petroleum’un, 2018 yılının son çeyreğinde art arda yapa-

cağı iki sondaja ilişkin son detaylarla ilgili düzenlemeleri yapması için, önümüzdeki Eylül ayının ilk haftasında gerekli tüm izinlere sahip olacağını ve 

sondajların yıl sonunda başlamasının beklendiğini yazdı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ABD-Türkiye arasında yaşanan gelişmelerin dolar/TL kurunda yarattığı dalgalanmaya istinaden 23 mad-

delik önlem paketi açıkladığını duyurdu. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaptığı açıklamada, birçok günlük tüketim ürününde Katma 

Değer Vergisi (KDV) değişikliğine gideceklerini söyledi. 23 maddelik önlemler arasında; alkol ve tütünde vergi artışı, kiralarda kuru sabitleyenler-

den %10 yerine, %1 stopaj alınması, beyaz eşya, temizlik malzemeleri, restoran harcamalarında KDV indirimi yapılması gibi maddeler sayılabilir. 

Avrupa Birliği’nde (AB) kotalarının üzerinde karbon salımı gerçekleştiren firmaların ödediği meblağ 10 yılın zirvesine ulaştı. Bloğun emisyon 

ticareti planındaki karbon fiyatı Pazartesi günü ton başına 18 euro seviyesine ulaştı ve bir yıl önceki seviyenin üç katına çıktı. Carbon Tracker 

Thinktank Araştırma Başkanı Mark Lewis de kömür tesisi sahiplerinin artan karbon fiyatlarını tüketicilere yansıtmak zorunda kalacağını söyledi. 

Yenilenebilir enerjiyi geçiş hızını tetiklemek için karbon fiyatlarının en az ton başına 30 euro olması gerektiğini savunan Lewis, yenilenebilir enerji-

ye geçiş sürecinde karbon fiyatlarının önemli bir rol oynayacağını belirtti. 
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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.  

 


