
Türkiye piyasalarının bayram nedeniyle kapalı olduğu dönemde küresel re-

sesyon endişeleriyle global piyasalarda sert satış baskısı yaşanmıştı. Dün ilk 

işlem gününde küresel satış baskısı Türkiye piyasalarına da yansıdı. 8 Ağus-

tos'ta 5,45'in altını test eden  dolar/TL dün bir ara 5,6287'ye kadar yükseldik-

ten sonra 5,60'ın altında denge buldu. Bu sabah ise 5,55'in hemen üzerinden 

işlemler geçmekte. Düşük hacimli günde BİST 100 endeksi de %2,8'lik değer 

kaybıyla günü 96.579 puandan kaparken bankacılık endeksi %5,27, sanayi 

endeksi ise %2,7 değer kaybederek günü noktaladı. Öte yandan Borsa İstan-

bul'da dünya borsaları ile uyum sağlanması ve etkileşimin artırılması amacıyla 

13.00-14.00 saatleri arasında uygulanan gün ortası tek fiyat ve ara kaldırıla-

rak, 10.00-18.00 saatleri arasında kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanma-

ya 4 Ekim tarihinde başlanacak. Tahvil piyasasında ise dün anlamlı bir işlem 

olmadı. 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi %14,98; 2 yıllık gösterge tahvilin 

bileşik faizi ise spot kapanışta %15,22 seviyesindeydi. Bugün büyümenin öncü 

göstergelerinden sanayi üretimi rakamları açıklanacak. Anketlere göre toplam 

sanayi üretiminde Haziran ayında yıllık bazda (takvim etkisinden arındırılmış) 

daralmanın %1,0 olması bekleniyor. Sanayi üretiminde yıllık daralma Eylül 

2018'de başlamış, Aralık 2018'de yaşanan %9,9'luk sert daralmanın ardından 

düşüşler hafifleyerek devam etmiş, yüksek teknoloji ürünleri ve sermaye mal-

larında pozitif katkının desteğiyle Mayıs'ta %1,3'e inmişti.  

Başlıca merkez bankalarının para politikasını büyük ölçüde gevşeteceğine 

dair beklentilerin arttığı bir ortamda, Asya borsaları sert dalgalı haftanın 

ardından bugün Çin'in ekonomisine daha fazla destek vereceğine işaret et-

mesiyle destek buldu. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), 

ekonominin yavaşlamasıyla tüketimi canlandırmak için bu yıl ve gelecek yıl 

net geliri artırma planı ortaya koyacağını belirtti. NDRC sözcüsü Meng Wei'nin 

yaptığı açıklamaya göre planda yerli pasaport görevi gören ve kırsaldan kent-

lere göçü düzenleyen bir aile kayıt programı olan Hukou sisteminin daha da 

iyileştirilmesi ve maaş olmadan gelir elde etmek için kanalların genişletilmesi 

yer alıyor. ABD borsaları ABD perakende satışlarındaki artış ve Walmart'ın 

16-Ağu TÜİK, Sanayi üretimi, Haziran  
 (Piyasa beklentisi –%1,0; TSKB beklentisi -%0,5) 
19-Ağu TÜİK, Perakende satış endeksleri, Haziran 
 TÜİK, Ciro endeksleri, Haziran 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Temmuz 
20-Ağu TCMB, Özel sektör yurtdışı kredi borcu, Haziran 
 TÜİK, Konut satışları, Temmuz 
21-Ağu TÜİK, Yurt dışı üretici fiyat endeksi, Temmuz 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Haziran 
 TCMB, Kısa vadeli dış borç istatistikleri, Haziran 
 FED toplantı tutanakları 
22–Ağu TÜİK, Tüketici güven endeksi, Ağustos 
 Euro Bölgesi, PMI İmalat endeksi, Ağustos (öncü) 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,579             -2.84% -0.54% 5.82%

BİST-30 120,570          -2.95% -1.37% 5.45%

XUSIN 109,748          -2.70% 0.09% 4.65%

XBANK 136,738          -5.27% -2.58% 16.14%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5642 -0.83% -1.23% 5.23%

Euro/TL 6.1866 -0.86% -2.20% 2.22%

Sepet Kur* 5.8754 -1.08% -1.74% 3.44%

Euro/Dolar 1.1106 -0.29% -0.76% -3.17%

Dolar/JPY 106.11 0.21% -1.90% -3.15%

DXY 98.1440 0.04% 1.39% 2.09%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 15.18% 15.22%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.98% 14.98%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.80% 6.94%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.54% 1.75%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.198%

22 Nisan 2020 5.125% 100.05         5.042%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.09            6.662%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1522.96 0.45% 5.32% 18.73%

Reuters/Jefferies CRB* 179.42 -0.35% -4.03% 1.61%

Brent (Dolar/varil) 58.23 1.01% -5.84% 8.22%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.23 -0.76% 2.71% -24.66%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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güçlü bilançosunun resesyon endişelerini yatıştırmasıyla hafif artıda açılırken, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığına ilişkin farklılaşan/ayrı açıklama-

lar yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. 

Mayıs döneminde işsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde görülen yüksek seviyelerden gerilemeye devam ederek %12,8’e indi. İşsizlik oranının 

artış hızında düşüş kaydedilmesi olumlu görülmekle birlikte, bu gelişmede iktisadi aktivitede bir canlanmadan ziyade istatistikî faktörlerin dev-

rede olduğunu görmekteyiz. Mevsimlik tarım ve turizm çalışanlarının istihdama katılımlarının, her sene olduğu gibi, bu dönemde de yüksel-

mesi, buna karşılık toplam işgücüne katılım oranının geçen ayki seviyesinde kalırken işsiz sayısının azalması bu düşüşün başlıca nedenleri oldu. 

İşsiz sayısı son bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon kişi artarak 4 milyon 157 bin kişi oldu. Bunun neticesinde işsizlik oranının artış hızı yavaşladı. 

Mart ve Nisan dönemlerinde, sırasıyla 4,0 ve 3,4 puanlık yükselişler kaydeden işsizlik oranı Mayıs’ta ise 3,1 yüzde puan artış kaydetti. Mevsim 

etkilerinden arındırılmış verilerde ise işsizlik oranı, bir aylık duraksamadan sonra, 0,2 yüzde puan yükseldi ve %14,0’e ulaştı. Bu 2005 bazlı veri 

tarihinin en yüksek arındırılmış işsizlik oranına işaret etmektedir. Aynı dönemde; arındırılmış verilerde, tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış 

ile %16,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise %25,5 ile yatay seyretti. Dönemsel verilerde olumlu anlamda en dik-

kat çekici nokta son iki aydır genç nüfusta işsizlik oranında artık artış görülmüyor olmasıdır. 

Kredi kullanımında denetimi artıran, bağımsız denetim raporu risk sınırını 500 milyon TL'den 100 milyon TL'ye düşüren yönetmelik Resmi 

Gazete'de yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetme-

likte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" ile düzenleme kapsamına alınan kredi oranı, yönetmeliğin etki analizine göre, %33'ten %47'ye 

yükselecek. Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları (YEP) 2019 yılı Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 

açıklanmış ve toplam riski 100 milyon TL ve üzeri olan grupların, bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmasının zorunlu hale getirileceği 

belirtilmişti. 

Ziraat Katılım Bankası'ndan 650 milyon liralık kira sertifikası ihracı. Ziraat Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, 650 milyon 

lira tutarındaki kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç ile 98 

gün vadeli 650 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu. Ziraat Katılım, 2019 başından bugüne kadar 12 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 4,7 

milyar TL fonlama temin etti. 

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin risk alanı içindeki 6,5 milyon konutun dönüştü-

rülmesi gerekliliğine işaret etti. Yetgin, bugün Türkiye genelinde milyonlarca konutta halen binaların gücünü zayıflatan korozyona karşı su 

yalıtımı uygulamasının bulunmadığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Güvenli, kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket etmeli ve kentsel dönü-

şüm fırsatını iyi değerlendirmeliyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkemizdeki toplam 20 milyon konutun risk alanı içindeki 6,5 milyonunun dö-

nüşmesi gerektiğini, acil öncelikli 1,5 milyon konutun ise 2023'e kadar dönüştürüleceğini açıkladı. Dolayısıyla hiç zaman kaybetmeden bu so-

runu el birliğiyle çözmemiz gerekiyor. Şehirlerimizi, talep ve ihtiyaçlara göre planlayıp geliştirmeli, değiştirmeli ve dönüştürmeliyiz. İlgili yönet-

meliklerin ihtiyaçlara ne ölçüde yanıt verdiğinin sorgulanmasını, gerekli revizyonların yapılmasını ve uygulamaların denetlenmesini sağlamalı-

yız." 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü İsmet Güngör son 20 yılda depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısının yakla-

şık 500 binden 9 milyona yükseldiğini açıkladı. Sigortalılık oranının %50’yi aştığını ifade eden Güngör, birinci derece deprem bölgelerinde bu 

oranın %60’a ulaştığını belirtti. DASK’ın hasar ödeme kapasitesi ise 20 milyar liraya ulaşmış durumda. 
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan: Binaları yıkmadan depreme hazırlıklı olmak 

mümkün. Ferdi Erdoğan yaptığı açıklamada “Derin yenileme olarak adlandırılan çalışmalar; bir yapının güçlendirilmesinden, dış cephesine, iç 

makyajlanmasından bacasına, tesisatına kadar her unsurunun yenilenmesini kapsıyor. Derin yenileme aslında, güçlendirme, iklimlendirme, 

ısıtma-soğutma, aydınlatma ve yangın güvenliğinin yanı sıra enerji verimliliğini de kapsıyor. Mevcut binaların hepsini yenilemek, hatta yeşil 

bina haline getirmek mümkün.” ifadelerini kullandı. 

Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI) Şubat ayındaki 600 seviyesinden hızla yükselerek bu hafta 2.000 seviyesini aştı. Endeks Aralık 2018’de 1.400 

seviyesindeydi. Sektör temsilcilerinin görüşlerine yer verilen Dünya gazetesi haberinde söz konusu hızlı yükselişin demir cevheri ticaretindeki 

hareketlenmeden kaynaklandığı ifade ediliyor. Avustralya’nın ihracatında doğal afetler sonrası yeniden ivmelenme görülmesi ve Çin’in cevher 

ithalatındaki güçlü artışın gemi talebini artırarak navlun fiyatlarını yükselttiği ifade ediliyor.  

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, Temmuz ayında 51,3 olarak gerçekleşti. İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türk 

imalat sektörü ihracatçılarının talep koşulları Temmuz ayında iyileşmeye devam etti ancak iyileşme, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama 

nedeniyle ılımlı düzeyde oldu. Avrupa ve Kuzey Amerika'da büyüme ılımlı seyrini korurken, Orta Doğu genel tabloyu olumlu etkilemeyi sürdür-

dü. Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, Haziran ayında 51,5 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endek-

si, Temmuz ayında 51,3 olarak gerçekleşti. Endeks, ihracat ikliminde iyileşmeye işaret etmekle birlikte bu iyileşme önceki aylara göre sınırlı 

gerçekleşti. Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya bağlı olarak iyileşme hızı üst üste 5'inci ay yavaşladı. Türk imalatçılarının en büyük 10 

ihracat pazarının 7'sinin bulunduğu Avrupa'daki büyüme hızı nispeten düşük kalmaya devam etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Mar-

kit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, özellikle imalat sektöründe belirgin bir şekilde hissedilen küresel ekonomik yavaşlamanın, Türk ihracat-

çılarının yurt dışından yeni iş almalarını zorlaştırdığını belirterek, şunları kaydetti: “Yine de Orta Doğu başta olmak üzere talebin güçlü seyretti-

ği kimi bölgeler dikkati çekiyor. Son aylarda Avrupa'nın bazı bölgelerinde ve Kuzey Amerika'da yavaşlama yaşanmış olmasına rağmen bu eko-

nomilerin daralmaya gitmediği ve talepte ılımlı iyileşmelerin devam ettiği görülüyor. Bu nedenle para birimindeki zayıflık, Türk imalat sanayi 

ürünlerinin yurt dışı pazarlardaki alıcılar açısından daha cazip olmasını sağlayabilir.” 

Yeni sezonda iç fındık ihracatının 300 bin tonu aşması bekleniyor. Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kuru-

lu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 31 Ağustos'ta sona erecek 2018-2019 fındık ihracat sezonunun yaklaşık 275 bin tonla kapanacağını tahmin ettikle-

rini söyledi. 2019-2020 fındık ihracatı sezonunun 1 Eylül'de başlayacağını ve yeni sezonda rekor düzeyde iç fındık ihracatı beklediklerini belir-

ten Sevinç sözlerine şöyle devam etti: “Rekolte bu sene oldukça yüksek. Bu yıl fındık ihracatından beklentimiz, en yüksek ihracatın yapıldığı 

2012-2013 sezonundaki 301 bin ton iç fındık ihracatının üzerine çıkılması yönünde.” 

Antalya'nın Alanya ilçesinden Polonya'ya avokado ihracatı gerçekleştirildi. Alanya'da üretilen avokadolar Ukrayna, Romanya, Rusya, Gür-

cistan ve İran'ın ardından Polonya'ya ihraç edilmeye başlandı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı 

açıklamada, hasadını yaptıkları "erkenci" denilen avokado türünün ilk ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'de avokado üretiminin 

yaklaşık %70'inin Alanya'da yapıldığına dikkati çeken Sevilgen, 40 bin hektar alanda 50 milyon adet avokado üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. 

Avokado ihracatında pazarı genişletmek istediklerini aktaran Sevilgen, "İlk etapta deneme amaçlı 5 bin avokadoyu Polonya'ya gönderdik. Eli-

mizde yeterli ürün olduğu zaman Polonya'ya 90 bin avokado daha göndereceğiz. Normalde Kasım ve Aralık aylarında ihracat yapıyorduk an-

cak kaliteli ve iyi ürün olması nedeniyle avokado erken talep gördü." dedi. Alanya'da yetiştirilen avokadonun lezzetinden dolayı tercih edildiği-

ne işaret eden Sevilgen, en büyük sıkıntılarının ürün azlığı olduğunu ifade etti.  

Cumhurbaşkanlığı’ndan nükleer güç santrallerine (NGS) ilişkin genelge. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 

NGS projelerinin gecikmeye mahal verilmeksizin, hızlı, etkin ve güvenli şekilde tamamlanabilmesini sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Genel-
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gesi yayımlandı.  Genelge, nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla daha etkin bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması; ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın titizlikle sağlana-

rak üstlenilen görev ve sorumlulukların zamanında yerine getirilmesine azami özenin gösterilmesi talimatını içermekte. 

Kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu hedefleniyor. 2019/18 sayılı Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu başlık-

lı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bugün ki Resmi Gazete’de yayımlandı. 2020-2023 yılları arası tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, uygulanacak 

enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azami tasarruf sağ-

lanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” yayımlana-

cak. Kamu binalarındaki enerji tasarrufu hedeflerinin gerçekleşme oranları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı’na 

raporlanacak.   

Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu yeniden yapılandırıldı. Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu’nun 

adı Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu olarak değiştirildi ve Kurul yeniden yapılandırıldı. Bu çerçevede 2016/6 

sayılı Başbakanlık Genelgesi de yürürlükten kaldırıldı. Kurul çeşitli kurum ve genel müdürlüklerden kurumu adına karar vermeye yetkili üst 

düzey temsilcilerin katılımıyla yeniden oluşturuldu. Kurul’un asli görevi eskiden olduğu gibi kamu ve özel sektör tarafından yapılan veya yapı-

lacak olan yatırımların izin süreçlerinin takip etmek, denetlemek ve koordine etmek ve tüm enerji ve tabii kaynak yatırımlarının hızlı ve etkin 

bir şekilde gerçekleşmesini koordine etmek olacak.  
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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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. 


