
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu Cuma akşamı bir ka-

deme düşürmüş olması geçtiğimiz hafta içinde piyasalarca satın alınan bir beklentiydi. 

Dolayısıyla haber sonrası gelen piyasa tepkisi sınırlı kalırken, dolar/TL dün sakin bir seyir 

izledi. Cuma akşamı açıklanan karara ilk tepki olarak 4,89 seviyesine yaklaşan dolar/TL, 

yeni haftaya 4,85'in altına gerileyerek başladı. Ancak Moody's'in Türk bankalarına yöne-

lik paylaştığı mesajın ardından TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre da-

ha kötü bir performans gösterdi. Libya limanlarının tekrar açılması ve Rusya’nın arzı ar-

tırma olasılığının dillendirilmesiyle dün gün içinde %4’lük düşüş kaydeden Brent petrol 

fiyatı da (cari: 71,85 dolar/varil) TL’ye yeterli desteği veremedi. Gelişen ülke kurları dola-

ra karşı yükselişte ve Türk lirası ile Malezya Ringiti negatif ayrışan iki GOÜ para birimi. 

Bu sabah açılışta dolar/TL 4,84 seviyesinde. Tahvil bono piyasasında da enflasyonun 

ulaştığı seviyeler ve Hazine'nin yüksek borç çevirimi gibi temel sebeplerle tahvil faizleri 

uzun süredir baskı altında. 2 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta %20,51 ile 10 yılın en 

yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise %18,85 ile tarihi zirvesini 

gördü. Dün son işlemde 2 yıllık valörlü tahvil faizi %20,46, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi 

valörde %18,36 seviyesindeydi. BIST-100 endeksi yatay negatif kapanırken son dönem-

de satış baskısı altında bulunan bankacılık endeksinde dünkü kayıp %2,9 oldu.  

Bugün saat 10.00'da büyüme ile korelasyonu yüksek verilerden sanayi üretimi açıkla-

nacak. Nisan'da takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda beklentilerin üzerin-

de %6,2 artan verinin Mayıs ayında %5,5 artmış olduğu tahmin ediliyor. Sanayi üretimi 

açısından önemli öncü verilerden imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ma-

yıs ayında 46,4'e gerileyerek Nisan 2009'dan bu yana en düşük değeri aldı ve sektör faa-

liyetlerinde önceki ay başlayan daralmanın hızlandığına işaret etti. Yurtdışında ise FED 

Başkanı Jerome Powell bugün saat 17.00’de ABD Senatosu önünde yarıyıl sunumunu 

gerçekleştirecek. ABD’den en son gelen veriler enflasyon baskının yavaş da olsa oluşma-

ya başladığını gösteriyor. Tam istihdamın da sağlandığı göz önüne alınırsa Powell’ın ce-

vap vermesi gereken temel konu düzleşen getiri eğrisi olacaktır, zira bu olgu kimi piyasa 

oyuncusu için bir durgunluk ön göstergesi olarak nitelendirilmekte.  

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün açıkladığı "Küresel Ekonomik Görünüm Temmuz 

2018" raporunda, Türkiye için 2018 büyüme beklentisini bir önceki %4,4 seviyesinden 

%4,2'ye düşürdü. Raporda Türkiye başta olmak üzere yüksek dış açıkları olan bazı eko-

nomiler için mali koşulların sıkılaştığı belirtildi. IMF, Arjantin, Hindistan, Endonezya, 

Meksika ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde 

merkez bankalarının politika faiz oranlarını artırarak enflasyon ve döviz kuru baskılarına 

karşılık verdikleri belirtildi.  

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 

19-Tem BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 
 TÜİK, Konut satışları, Haziran 
 TCMB, Beklenti anketi, Temmuz 
 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi, Temmuz 

 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.75            7.229%

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 89,744             -0.17% -3.55% -22.19%

BİST-30 109,973          -0.32% -3.70% -22.62%

XUSIN 112,423          0.42% -4.39% -13.13%

XBANK 110,379          -2.93% -14.27% -35.59%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.8453 -0.18% 2.65% 27.88%

Euro/TL 5.6686 -0.06% 3.29% 24.64%

Sepet Kur* 5.2629 -0.08% 2.95% 26.10%

Euro/Dolar 1.1709 0.21% 0.67% -2.39%

Dolar/JPY 112.28 -0.07% 1.54% -0.35%

DXY 94.5110 -0.03% -0.31% 2.56%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1240.07 -0.07% -2.96% -4.79%

Reuters/Jefferies CRB* 198.66 -1.30% -2.42% -0.44%

Brent (Dolar/varil) 71.84 -4.63% -4.65% 7.43%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.76 0.62% -1.73% -5.99%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.46% 20.21%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.36% 18.14%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.86% 2.83%
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Rapora göre son dönemlerde uzun vadeli getiriler yükseldi ve getiri farkları genel olarak arttı. Gelişmekte olan piyasa endekslerinin çoğu, bazı 

durumlarda, (Arjantin ve Türkiye) gibi dengesizliklerle ilgili kaygılar ve daha genel olarak görünüm açısından aşağı yönlü risklerin artmasıyla gerile-

di. IMF gelişmekte olan ülkelerde ve gelişen Avrupa'da, büyümenin 2017 yılındaki %5,9'dan bu yıl %4,3'e ve 2019'da %3,6'ya gerilemesini bekli-

yor. IMF bu yıla ve gelecek yıla dair %3,9 olan küresel büyüme tahminlerinde değişiklik yapmayarak, artan ve sürmekte olan ticaret çatışmalarının 

ekonomik toparlanmaya zarar verme ve orta vadeli büyüme beklentilerini azaltma olasılığının giderek arttığını belirtti. 

Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran ayında bütçe 25,6 milyar lira açık verirken, faiz dışı açık 23,2 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı ayında 

bütçe açığı 13,7 milyar lira, faiz dışı açık ise 12,5 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre gelirlerde %17,3 ora-

nında artış izlenirken, harcamalar gelirlerin üzerinde %33,8 oranında artış gösterdi. Yılın ilk yarısında bütçe 46,1 milyar TL açık verirken faiz dışı 

açık da 12,3 milyar TL oldu. Bu dönemde bütçe gelirleri önceki yıla göre %18,2 artarken harcamalardaki artış %23,2 seviyesinde gerçekleşerek 

gelir artışının üzerinde kaldı. 

2018 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde işsizlik bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak %9,6 seviye-

sinde gerçekleşti ve yaklaşık 2 yıl aradan sonra tek haneye indi. 10 aydır 1 milyon kişinin üzerinde artan istihdam edilenlerin sayısı, bu dönem-

de bir önceki yılın aynı dönemine göre nispeten düşük gerçekleşerek 852 bin kişi arttı. İstihdam oranı ise %47,9 oldu. Mevsim etkilerinden arındı-

rılmış işsizlik oranı Nisan döneminde bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %10,3 oldu.  Böylece Nisan döneminde arındırılmamış işsizlik oranı tek 

haneye (%9,6) gerilerken, mevsim etkilerinden arındırılmış  işsizlik oranı ise çift haneye yükseldi (%10,3). 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından dün yayınlanan raporda finansal koşullardaki herhangi bir sıkılaşmanın, gelişmekte olan 

piyasa para birimleri ve tahvillerine zarar verebileceğine dikkat çekildi. Raporda artan ticaret gerilimleri, jeopolitik risk, siyasi belirsizlik ve 

zayıf kurumsal kredibilite ile artan piyasa oynaklığının 2018'in ilk yarısında küresel finansal koşullar üzerinde baskı yarattığı belirtildi. Moody's, 

bankacılık tarafında yatırımcı güveni zedelenmesi ve fonlamanın azalması durumunda fonlamanın bazı piyasalarda önemli bir risk olabileceğini, 

Türk bankacılık sisteminin fonlama şoklarına en çok maruz kalan sistem olduğunu belirtti. 

21 Temmuz 2016’da başlayan ve üçer aylık dönemlerle uzatılan OHAL'in hükümetin yeni bir tezkere daha sunmamasıyla 18 Temmuz gece yarı-

sı sona ermesi öngörülüyor. OHAL'in kalkmasının ardından bazı tedbirlerin yerine getirilmesi için hazırlanan yasa teklifinin dün TBMM Başkan-

lığı'na sunulduğu belirtildi. TBMM'ye bu akşam sunulması beklenen ve 26 maddeden oluştuğu belirtilen yasa teklifinin 15 gün içinde yasalaşması 

bekleniyor. 

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanması sonrasında yerine Genel Müdür Yardımcısı Hakan 

Gedikli şirkete genel müdür olarak atandı. Şirketin varlıkları 22 milyar TL’yi bulurken, şirket borsada 6,3 milyar TL’lik değer üzerinden işlem görü-

yor. 

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %0,33, geçen yılın aynı ayına göre ise %3,6 artış kaydetmiş du-

rumda. 81 ili kapsayan Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde ise aylık artış %0,54 iken yıllık artış %9,7 ile enflasyonun altında bir performans 

sergilemeye devam ediyor. Yapılan açıklamada Haziran ayında markalı konut projelerinin %10’unun yabancı yatırımcılara satıldığı kaydediliyor. Bu 

oran son altı aylık ortalamanın 3 puan üzerinde. Yabancı yatırımcıların tercihlerinde %42’lik pay ile 1+1’lerin ön plana çıkması dikkat çekiyor.  

Renault Grubu, yılın ilk yarısında araç satışlarını %9,8 artırarak 2 milyon 67 bin 695 seviyesine çıkardı. Aynı dönemde Renault, %21,9'luk pazar 

payı ile elektrikli araçlar segmentinde liderliğini korurken satış adedini %11,6 artırdı. 2018 yılı için öngörülerini de revize eden Renault Grubu, 

küresel pazarın 2017'ye kıyasla %3 ve Avrupa pazarının ise %1,5 büyümesini bekliyor. 2017'de %4,2 büyüyen pazarda Renault Grubu satışlarını %

5,3 artırmıştı.  
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Otomotiv sektöründe yılın ilk yarısında iç pazarda %11’lik daralmaya rağmen, lüks segmenteki düşüş %1 seviyesinde kaldı. BMW/MINI/ BMW 

Motorrad Genel Müdürü Uğur Sakarya, otomotiv pazarında Temmuz ve Ağustos aylarında toparlanma beklediklerini, yılsonunda ise pazarın en iyi 

ihtimalle geçen yılın rakamlarının %10 altında kalmasını öngördüklerini söyledi. Filo satışlarının da hızlandığına dikkat çeken Sakarya, filo tarafı 

olmasa pazarın çok daha fazla düşüş sergileyeceğini ifade etti.  

Çin Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2018 itibarıyla menşe farkı gözetmeksizin kota dışı şeker ithalatına ekstra gümrük vergisi uygulayacağını açıkla-

dı. Geçen yıl Mayıs ayında Çin hükümeti, Brezilya ve Tayland gibi büyük ihracatçı ülkelerin şeker ihracatına ağır cezalar uygulamıştı. Filipinler 

ve El Salvador gibi çoğunlukla Güneydoğu Asya ve Güney Amerika`da 190 küçük üretici ülke ve bölge uygulamadan muaf tutulmuştu. Bu sene 

yürürlüğe girecek olan uygulamada ise muaf ülkeler listesi iptal edildi. 

Habertürk’ün haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma tarafından etkin şekilde kullanılan Atak helikopteri, Savunma Sanayii Başkanlı-

ğının desteğiyle uzun süredir devam eden görüşmelerin sonuçlanmasıyla Pakistan güvenlik güçlerine de hizmet vermeye başlayacak. Pakis-

tan'a 30 adet Atak satışının bedelinin yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu tutarın, Türk savunma sanayisi tarihinin tek kalem-

de gerçekleştirilen en büyük ihracatı olduğu ifade ediliyor. Atak helikopterinin geliştirilmesine ilişkin sözleşme 2007'de imzalanırken, Program 

2008'de yürürlüğe girdi. İlk uçuşun gerçekleştirildiği 2011 yılından sonra 2014'te envanterdeki yerini alırken ilk ihracat 2018'de gerçekleştirildi. 

Türkiye, Atak satışıyla ABD, Rusya ve Fransa'dan sonra taarruz helikopteri ihracatı yapan 4. ülke konumunda.   

OPEC Petrol Sepeti, geçen hafta 1,08 dolar gerileyerek ortalama 74,05 dolar oldu. OPEC Haber Ajansı OPECNA'dan yapılan açıklamaya göre, 

OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı 13 Temmuz’da sona eren haftada, 1,08 dolar düşüşle ortalama 74,05 dolar 

oldu. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 75,13 dolar seviyesindeydi. OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), 

Oriente (Ekvador), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab 

Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. 

Bereket Enerji iştiraki Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., ilk kez yeraltı maden ocağından kömür çıkarıp elektriğe çevirecek. Türkiye’nin önde 

gelen elektrik piyasası oyuncularından Bereket Enerji Grubu’nun özelleştirme ihalesinden aldığı Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., ilk kez yeraltı 

kömür ocağı işletmeye başlayacak.  

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), küresel off-grid yatırımlarının son 10 yılda olağanüstü bir büyüme göstererek 2017 yılında 284 

milyon dolara ulaştığını açıkladı. IRENA tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şebeke dışı yenilenebilir enerji son 10 yılda olağanüstü bir 

büyümeye tanık oldu. 2008 yılından bu yana kapasite 3 katına çıkarken, teknolojinin hizmet verdiği kırsal topluluklardaki insan sayısı 6 kat arttı.  

ABD, Avrupalı şirketlerin İran yaptırımlarından muaf tutulması talebini reddetti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupalı devletlere mek-

tubunda AB'nin talebini, 'İran'a maksimum baskı uygulamak istedikleri' için reddettiklerini söyledi. Pompeo, İran rejimine daha önce benzeri gö-

rülmemiş mali baskı uygulanmasını sağlayacaklarını belirterek, yalnızca AB ulusal güvenliği çıkarlarına yararlı olacak durumlarda istisnalar olabile-

ceğini ifade etti. 

Venezuela’da ham petrol üretimi Haziran ayında da düşüşünü sürdürerek günde 1,34 milyon varile geriledi. OPEC verilerine göre Venezuela'da 

ham petrol üretimi ABD yaptırımları ve yaşanan ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle Haziran ayında da düşmeye devam etti. Venezuela'nın petrol 

üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yaklaşık 47.500 varil/gün geriledi. 

31.05.2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 14. maddesinin yedinci fıkrası 

değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 12.07.2018 tarihli ve 7956 numaralı kurul kararına göre önceden 

bayilik lisansı almış akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında asgari mesafe tespit tutanağı aranmayacak. Mevzuata aykırı olarak 

lisans başvurusu yaptığı anlaşılarak lisansları sona erdirilen istasyonlar bu kapsama alınmamaktadır. 
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Wall Street Journal’ın haberine göre küresel çapta yedi kripto para, 2018 yılında hackerların hedefi oldu. 2018 yılında çalınan kripto paraların 

toplam değeri Autonomous Research'ün çalışmasın göre 800 milyon doların üzerinde. Japonya merkezli işlem platformu Coincheck'in Ocak ayında 

maruz kaldığı siber saldırıda 500 milyon doların üzerinde Bitcoin hırsızlığı yapılmıştı. Bu soygun, yılın en büyük kripto para saldırısı olarak kayıtlara 

geçti. 

Sütaş, Bursa Karacabey, Aksaray ve İzmir Tire'deki entegre tesislerinden sonra Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 4. entegre tesisini Bin-

göl'e yapacak. Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'a göre “süt diyarı” olacak Bingöl'e 733 milyon liralık yatırım yapan Sütaş’ın, yatı-

rım tamamlandığında bölgeye aylık 67 milyon lira düzenli gelir sağlayacağı tahmin ediliyor. 

Akaryakıt türlerinden benzinin rafineri çıkışı litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam geldi. Mevcut uygulama gereği 

zam oranı ÖTV’de azalış getirdiği için pompa fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. 

Danimarka, gelecek 10 yıl içerisinde 3 deniz üstü rüzgâr santrali kurarak ülkedeki elektrik ve ısıtma ihtiyaçlarının tamamını yenilenebilir kay-

naklardan sağlamayı hedefliyor. Danimarka hükümeti ve parlamentosu, 2030’a kadar sürecek olan uzun vadeli bir enerji politikası üzerinde an-

laşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Danimarka’da yenilenebilir enerjinin payı 2030’da kadar %55’e çıkacak. Enerji Anlaşması, deniz üstü rüzgâr sant-

rali inşa etmek için yeni taahhütler içeriyor. Gelecek 10 yılda en az 2,4 GW kapasiteli üç adet yeni açık deniz rüzgâr santrali inşa edilecek. Bu deniz 

üstü rüzgâr çiftliklerinin ilki 2019-2020 yılında ihale edilecek ve 2024 ile 2027 arasında işletmeye alınacak. 
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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.  

 


