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

başta olmak üzere atılan adımların ardından AB ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği 

öngörüsü ve Katar'dan Türkiye'ye hızlı şekilde 15 milyar dolar yatırım yapılacağı-

nın açıklanmasıyla birlikte dolar/TL'deki düşüş haftanın dördüncü gününde de 

devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla iyimserlik 

bir kademe daha artarken TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı ise %4'ü aştı. 

Bu verilere göre TL dün de gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşı-

sında açık ara en çok değer kazanan para birimi oldu. Bakan Albayrak katıldığı ilk 

yatırımcı toplantısında Türkiye'nin dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağını, Türk 

bankacılık sisteminin sağlıklı ve güçlü olduğunu belirtti. Enflasyonu düşürmenin en 

önemli öncelik olduğunu belirten Albayrak "mümkün olduğunca kısa sürede enflas-

yonu tek haneye indirmek istiyoruz" dedi ve enflasyonla mücadelede TCMB'nin 

ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacaklarını da belirtti. Bakan Albayrak 

mali disiplini kuvvetli bir şekilde vurgulayarak sürdürülebilir büyümenin önemini de 

ifade etti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise dün düzenlenen kabine top-

lantısının ardından yaptığı açıklamada; Türkiye'ye kaynak sağlanmasındaki sürece 

ilişkin Bakan Albayrak'ın yaptığı temaslar sonucunda Kuveyt, Almanya, Fransa ve 

Rusya'dan da olumlu neticeler almaya başladıklarını söyledi. 

TCMB son 4 işgününde haftalık repo fonlaması (%17,75) yapmadı ve bankaları %

19,25 ile borçlanılabilen faiz koridorunun üst bandına yöneltti. Bu yolla dün Mer-

kez Bankası tarafından sağlanan TL likiditesinin maliyeti 9 Ağustos’a kıyasla 39 baz 

puan yükseldi. TCMB’nin %17,75’ten yaptığı fonlamada bugün 90 milyar TL’lik dö-

nüş olacak, dolayısıyla sıkılaşma daha etkili olacaktır. Öte yandan BDDK geçtiğimiz 

Pazar gecesi %50 ile sınırladığı swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını önce-

ki gün %25'e indirmişti. Bu adım yabancıların döviz teminatı ile piyasalarda işlem 

yapmak için kullandıkları TL'yi swap piyasasında yaratmalarının maliyetini %35 sevi-

yesinin üzerine çıkardı. Geçen hafta Cuma günü %20'nin hemen altında bulunan bir 

hafta vadeli swap faizleri bir önceki gün sert yükselişle %36 seviyesini geçti. Dün ise 

bir hafta vadeli swap faizleri %29,5 civarında seyretti. Tahvil piyasasında ise 

TCMB'nin son sıkılaştırma adımları ardından gösterge 10 yıllık tahvilin getirisindeki 

düşüş iki günde 185 baz puanı buldu. İki yıllık gösterge tahvil ise aynı dönemde 263 

baz puan yükseldi. Bu hareket TCMB'nin gecelik piyasada faizi %19,25 ile koridorun 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 95.75            9.209%

22 Nisan 2020 5.125% 86.90            14.184%

18 Mayıs 2021 4.875% 74.88            16.648%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 87,143             -3.46% -6.30% -24.44%

BİST-30 107,372          -3.66% -6.03% -24.45%

XUSIN 115,860          -4.23% -1.10% -10.47%

XBANK 94,653             -2.53% -15.21% -44.77%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.8240 -2.37% 24.47% 53.71%

Euro/TL 6.6273 -1.43% 20.48% 45.73%

Sepet Kur* 6.2256 -2.01% 22.67% 49.53%

Euro/Dolar 1.1375 0.28% -2.53% -5.18%

Dolar/JPY 110.88 0.14% -1.86% -1.59%

DXY 96.6450 -0.07% 1.57% 4.83%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1173.56 -0.06% -4.00% -9.90%

Reuters/Jefferies CRB* 193.54 0.77% -1.43% -1.73%

Brent (Dolar/varil) 71.43 0.95% -1.58% 6.82%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.91 0.34% -1.31% -1.19%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 27.75% 28.27%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 22.03% 21.46%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.87% 2.86%
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üst bandına yönlendirmesinin ardından geldi. Dün BIST100 endeksi satış ağırlıklı bir seyir izlerken günü 87.143 seviyesinde tamamladı. Bankacılık 

endeksinde ise kapanış 94.653 seviyesinde gerçekleşti. 

Ev hapsine alınan ABD’li rahip Andrew Brunson için kendisinin avukatı tarafından yapılan ev hapsine itiraz dün reddedildi. ABD Hazine Bakanı 

Steven Mnuchin akşam saatlerinde yaptığı açıklamada; Türkiye’ye yaptırımların artabileceğini ifade ederken, dün gece saatlerinde ise ABD Başka-

nı Donald Trump'tan da bu konuya dair gelen Twitter mesajında Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilebileceği sinyali verildi.  

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch yaptığı açıklamada; Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) 2018 Aralık ayında parasal genişleme-

yi durdurması sonrasında Euro Bölgesi’nden gerçekleşen net sermaye çıkışlarının azalabileceği ve böylelikle küresel tahvil getirileri üzerinde 

yukarı yönlü baskı oluşabileceğini ifade etti.  

Dün açıklanan Haziran ayı sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %3,6 yükseldi ancak piyasadaki %5 seviyesindeki beklentilerin altında kal-

dı. Nisan ve Mayıs dönemlerinde, sırasıyla %6,3 ve %6,5 yükselerek kuvvetli artışlar sergileyen sanayi üretim endeksi Haziran ayına dair öncü 

göstergelerin işaret ettiği şekilde yavaşlamış oldu. Mevsimsel etkilere göre düzeltilmiş endeks ise Mayıs ayına kıyasla %2 geriledi (Mayıs ayında da 

endeks %1,6 gerilemişti). İkinci çeyreklik dönemde sanayi endeksinin %5,3 büyüdüğünü hesaplıyoruz. Bu görünüm ilgili dönem için milli gelir bü-

yümesi adına olumludur. Ancak sanayi endeksinin ana trendinde bir zayıflık söz konusudur. 

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin bu akşam yapacağı Türkiye değerlendirmesini takip edeceğiz. Öte yandan bugün açıklanacak TCMB’nin 

Ağustos ayı beklenti anket sonuçları da önemli bir gösterge olarak takip edilmeli.  

Türk Telekom (TTKOM) – Bilgi Teknoloileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ojer Telekomünikasyon’un (OTAŞ) sahip olduğu %55 oranındaki Türk Tele-

kom hisselerinin, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketine devredilmesi işlemine izin verdi. 

İskenderun Demir Çelik (ISDMR) – 1.850 metreküp kapasiteli yüksek fırının kullanım ömrü dikkate alınarak yeni bir fırın yatırımı yapılmasına karar 

verildiğini açıkladı. Bu yatırım ile demir üretim kapasitesi 3.000 metreküpe çıkacak ve üretim sürecinde oluşacak sentetik gaz elektrik üretimine 

yönlendirilecek. 

Ereğli (EREGL) - İkinci Yüksek Fırın'ın modernize edilmesi yerine yeni bir Yüksek Fırın inşa etme kararı aldığını açıkladı. Yeni fırının 1.850 metreküp 

üretim kapasitesine ulaşacak şekilde inşa edilmesi planlanıyor. Projenin devreye alınması ile mevcut teknoloji güncellenmiş olacak ve 15 yıl bo-

yunca benzer kapasite ile üretim devam edecek. 

Pegasus Yönetim Kurulu, “2012 Airbus Siparişi” kapsamında Ocak–Aralık 2019 döneminde teslimi planlanan 7 adet Airbus A320neo ve 7 adet 

Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verdi. “2012 Airbus Siparişi”, Pegasus'un 2012 yılında 

vermiş olduğu ve 2017 yılında opsiyon konusu uçakları kesin siparişe çevirmiş olduğu 57 adet A320neo ve 43 adet A31neo tipi uçaktan oluşan 100 

uçaklık Airbus Siparişini ifade ediyor. 

Türkiye genelinde konut fiyatları Haziran ayında geçen yılın aynı ayı-

na göre %10,5 artış kaydetti. Konut fiyatları Mayıs ayında %10,6 yük-

selmişti. Reel konut fiyatları ise geçen yıla göre %4,2 oranında azalış 

kaydederek negatif bölgedeki seyrini keskinleştirdi. Yıllık konut fiyat 

artışı İstanbul'da %3,8 Ankara'da  ise %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İz-

mir konut fiyatlarındaki artış oranı ise %16,9 ile Türkiye ortalamasının 

üzerindeki seyrini korudu. Reel konut fiyatlarının İstanbul'da %9,3, An-

kara'da %5,1 oranında azaldığı, İzmir'de ise %0,9 oranında arttığı görülmekte. Verisi yayınlanan 26 il ve il grubundan 18 tanesinde reel fiyatların 

gerilediği dikkat çekerken, reel fiyat artışı %5 seviyesinin üzerinde seyreden il grubu sayısı ise 1'e (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgesi) gerile-

miş durumda. Nominal konut fiyat artışı yatay bir seyir izlerken Haziran ayında tüketici enflasyonunda görülen ivmelenmenin, reel konut fiyatla-

rındaki gerilemeyi derinleştirdiği görülmekte.             

Haziran 18
Tüm 

Konutlar

Nominal

Tüm 

Konutlar 

Reel

Hedonik Birim Fiyat
Yeni 

Konutlar

Yeni 

Olmayan 

Konutlar

Türkiye %10.5 -%4.2 %9.4 %10.4 %10.2 %10.5

İstanbul %3.8 -%9.3 %3.7 %5.8 %4.7 %5.0

Ankara %8.5 -%5.1 %7.3 %9.8 %9.9 %7.5

İzmir %16.9 %0.9 %15.0 %17.7 %19.4 %17.5

Konut Fiyat Artışları (yıllık)
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03 - 10 Ağustos haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 4 

milyon dolar artışla 22,1 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde 

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 1,6 milyar dolar azalışla 79,1 

milyar dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 1,6 milyar dolar 

azalışla 101,2 milyar dolara geriledi. 

3 Ağustos-10 Ağustos haftasında konut kredileri bir önceki hafta-

ya göre  0,2 milyar TL azalışla 201 milyar TL seviyesine geriledi. 

Böylece konut kredilerinde yıllık artış hızı %8,9’a gerilemiş oldu. 

Aynı dönemde toplam tüketici kredileri 1 milyar TL yükselişle 440 

milyar TL seviyesine ulaştı. Tüketici kredilerinin geçen yılın aynı 

ayına göre artış oranı ise %12,2 seviyesinde. 

Halkbank (HALKB) - SPK'nın haftalık bülteninde yer alan açıklamada Halkbank'ın nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5 milyar TL nominal ihraç 

tavanı içinde sermaye benzeri borçlanma aracı ihracının SPK tarafından onaylandığı bildirildi. 

Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, tüketici teknolojisi ürünleri pazarının yılın ikinci çey-

reğinde, geçen yılın aynı dönemine göre %17,6'lık büyümeyle 15,4 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Türkiye'de ayda yaklaşık 950 bin-1,1 milyon 

adet cep telefonu satışı gerçekleştiğini aktaran Özeren, cep telefonu pazarının da yıllık 2,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığına işaret etti. 

İncirde 2018-2019 sezonu rekoltesi İzmir Ticaret Borsası (İTB) koordinatörlüğünde açıklandı. İTB Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen, “2018-2019 

sezonu Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi arazi çalışmaları sonucuna göre, hava şartlarının normal seyri halinde yeni sezonda 80 bin ton rekolte ola-

rak tahmin edildi. Geçen yıl yapmış olduğumuz tahmine göre %2,25 oranında daha yüksek olmasını bekliyoruz" dedi. 

ABD ile yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye’nin bu ülkeye yönelik koyduğu ek vergiler otomotiv sektöründe en çok iki markayı etkiledi. 

ABD’den getirdiği X modelleri ile lüks segmentte önemli paya sahip olan BMW’de bazı model fiyatları yeni ithalat yapması durumunda son vergi-

lerden sonra 2,5 milyon TL’yi aşıyor. Şu anda ABD'den ithalatı beklemeye alan markanın, stoktaki araçlardan satış yaptığı belirtildi. Son zamanlar-

da Türkiye’de rağbet görmeye başlayan ABD menşeli Tesla’da da yeni siparişlerin durduğu, verilmiş siparişlerin ise gümrükten çekilmeden geri 

yollandığı ifade edildi. 

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Avrupa'nın önemli metal ve kâğıt ambalaj şirketlerinden Montana Tech Components, Türk şirketi Arimpeks 

Alüminyum Sanayi firmasının çoğunluk hissesini satın almak için görüşüyor. Anlaşma sağlanırsa, Montana'ya ait Aluflekspack, Türk şirketi 

Arimpeks Alüminyum Sanayi'nin %80'lik payına sahip olacak. 

İsviçre'de emisyon seviyelerini gizleyen dizel motorlara sahip yeni Mercedes-Benz Vito ve Porsche Macan ve Cayenne otomobillerin trafik tes-

cilleri yasaklandı. Yasak, 17 Ağustos'tan itibaren ithal edilen araçları etkileyecek. 1.6 litrelik dizel motorlu Mercedes Vito, 3 litrelik dizel motor-

lu Porsche Macan ve 4.2 litrelik dizel motorlu Cayenne yasak kapsamında bulunuyor. 
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Kaynak: TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 
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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.  

 


