
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile süren ticaret savaşını tırmandıran bir adım 

atarak dün 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha %10 oranında yeni gümrük ver-

gisi getirdiğini açıkladı. Yeni vergileri açıklayan Trump, eğer Çin, Amerikan çiftçi-

leri ya da şirketlerine karşı misilleme yaparsa "Derhal üçüncü aşamaya geçeceğiz; 

bu, 267 milyar dolarlık ürüne de yeni gümrük verileri getirmemiz demek" dedi. An-

cak Trump Apple ürünü akıllı saatler, Fitbit ürünleri ile bazı tüketici mallarını 

(bebekler için oto koltuğu, bisiklet kaskı, vs) yeni vergiden muaf tuttu. Trup yöneti-

mi 267 milyar dolarlık Çin malına bir vergi daha getirirse, bu Çin'in ABD'ye yaptığı 

ihracatın tümünü kapsayacak ve bu durumda iPhone ve rakip markalar da aynı akı-

betten kurtulamayacak. Yeni açıklanan listedeki ürünlere 24 Eylül'den itibaren uy-

gulanacak verginin oranı yıl sonunda %25'e çıkacak. Üst düzey yetkililer, bu düzen-

lemenin Amerikan şirketlerinin başka ülkeleri kapsayan arz zincirlerini kurmalarına 

yardımcı olmak amacıyla yapıldığını söylediler, yani hedefte tedarik zincirini geniş-

letmek var. ABD, Çin'i ticaret, teknoloji transferi ve yüksek teknoloji sübvansiyonu 

konularındaki uygulamalarını değiştirmeye zorlamak için şimdiye kadar 50 milyar 

dolarlık Çin malına vergi getirmiş, Çin de bu adıma karşılık vermişti. Bu arada Çin 

gazetesi South China Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün 200 milyar dolar de-

ğerinde Çin ithal ürününe yeni gümrük vergisi getirdiğini açıklamasından sonra, 

Beijing'in Washington'a ticaret müzakereleri için heyet göndermesi ihtimalinin za-

yıfladığını bildirdi. Haberde Çin'in, Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığında bir 

heyeti gelecek hafta yeni bir tur görüşme için ABD'ye gönderme planlarını gözden 

geçirdiği belirtiyor. Trump kararı sonrasında Çin dışında kalan Asya hisseleri ve ABD 

vadeli piyasaları satıcılı seyir izlerken küresel büyümenin önemli barometrelerin-

den bakır fiyatlarında da gevşeme görülüyor. Güvenli liman güdüsüyle ABD 10 yıl-

lıklarına gelen alımlarla tahvil faizi %3,0'lü seviyelerin altına kaydı. 

Türkiye'de yerleşik kişilerin, döviz cinsi sözleşmelerine yönelik düzenlemeye iliş-

kin kapsam, ekonomik faaliyeti sıkıntıya sokmayacak şekilde, ilgili kamu kurum-

ları ve diğer paydaşların görüşleri de dikkate alınarak en kısa süre içerisinde belir-

lenecek ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bakanlık'tan dün 

akşam yapılan yazılı açıklamada, istisna tutulacak hallerin kapsamı belirlenirken, 

döviz cinsinden girdi maliyetler veya yükümlülüklerin değerlendirmeye alınacak 

hususların başında geldiği belirtildi. Resmi Gazete'nin 13 Eylül sayısında yayımlanan 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan Cumhur-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 91.88            13.477%

22 Nisan 2020 5.125% 89.30            12.756%

18 Mayıs 2021 4.875% 77.75            15.355%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,348             -0.43% 1.79% -18.20%

BİST-30 116,433          -0.39% 1.81% -18.07%

XUSIN 125,188          -0.39% 1.22% -3.26%

XBANK 98,161             -2.40% -0.76% -42.72%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.3134 2.34% 2.62% 66.62%

Euro/TL 7.3752 2.81% 4.31% 62.17%

Sepet Kur* 6.8479 2.61% 3.52% 64.21%

Euro/Dolar 1.1683 0.47% 1.67% -2.61%

Dolar/JPY 111.83 -0.19% 1.40% -0.75%

DXY 94.4960 0.03% -1.46% 2.61%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1200.53 0.61% 0.87% -7.83%

Reuters/Jefferies CRB* 196.03 -0.42% 0.66% -0.89%

Brent (Dolar/varil) 78.05 -0.05% 8.09% 16.72%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.81 0.39% 1.33% -4.33%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.32% 24.94%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.97% 18.64%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.57% 8.15%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.99% 3.00%
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başkanı kararına göre Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing 

ile işi, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak kararlaştırılamayacak. 

Bakanlıkça istisna tutulacak hallerin kapsamı belirlenirken, döviz cinsinden girdi maliyetler veya yükümlülüklerin değerlendirmeye alınacak husus-

ların başında geldiği belirtilen açıklamada, "Örneğin, 32 sayılı Karar'ın döviz kredilerinin kullanımını düzenleyen 17 ve 17/A maddeleri uyarınca 

herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın döviz kredisi kullanabilen ve dolayısıyla döviz cinsinden yükümlülük altına giren Türkiye'de yerleşik kişi-

lerin yaptığı sözleşmeler, bu kapsamda dikkate alınacaktır" denildi. 

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %5,6 yükseldi ve piyasa beklentilerini ciddi bir marjda aşmış ol-

du. Haziran ayında %2,8 artış ile öncü göstergelerin işaret ettiği şekilde yavaşlamış olan sanayi üretimi, ikinci çeyreklik dönemi %5,2’lik büyüme 

oranı ile tamamlamış, sanayi sektörünün bu dönemde yarattığı katma değer ise %4,3 yükselmişti. Bu değerlerden hareketle sektör, yüksek baz 

etkisi ve öncü göstergelerdeki yavaşlama eğilimine karşın üçüncü çeyreğe olumlu bir başlangıç yapmış oldu. İmalat sanayinde üretim artışının bir 

önceki aya kıyasla %3,9 ile oldukça kuvvetli olduğunu belirtmekte fayda var (15 Temmuz sonrası en yüksek aylık artış oranı). Öyle ki, aylık artış 

oranı dört sektör (tütün, kağıt, ağaç ürünleri, elektronik) dışında imalat sanayi geneline yayılmış durumdadır. Ana sanayi grupları bazında bakıldı-

ğında, dayanıksız tüketim malı imalatı başta olmak üzere, tüm gruplarda artış görülmektedir. Dayanıklı tüketim malı imalatı ise bir evvelki ayda 

yaşadığı sert düşüşün bir kısmını telafi etmiştir. Ancak Ağustos ayında TL’de yaşanan hızlı değer kaybı, ticari kredilerdeki durgunluk ve öncü sanayi 

göstergelerindeki sert yavaşlama eğilimi neticesinde üretimde ciddi bir yavaşlama görmek mümkün. Aylık bazda bakıldığında, Temmuz ayında 

imalat sanayinde %3,9, elektrik ve gaz üretiminde ise %2,2'lik artış yaşanırken madencilikte %1,9’luk gerileme görüldü. Dayanıksız tüketim malları 

imalatındaki %5,0 oranındaki artış, güçlü seyreden turizmin de katkı verdiği gıda imalatı, kur gelişmeleri neticesinde marjları artan tekstil/giyim 

sektörü ve temel eczacılık alt sektörlerinden destek buluyor. Dayanıklı tüketim malı imalatı ise aylık bazda %5,8 oranında artarak yaralarını sardı. 

Elektrikli teçhizat, motorlu kara taşıtı ve diğer ulaşım araçları üretimi bu ana grubu destekledi. Sermaye malları üretiminde kaydedilen %3,7 ve 

özellikle de ara malı üretiminde görülen %2,5’lik artış yatırım talebi açısından önemli, ancak sürdürülebilirliği kuşkulu. Özellikle metalik olmayan 

metaller (cam, çimento) üretimindeki artış dikkat çekici. Sonuç olarak, sanayide üçüncü çeyrek kuvvetli başladı ve bu yükselişin devamı önem arz 

ediyor. 

Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. Son iki aydır tek hanede seyreden işsizlik oranı %10,2 seviyesine yükselerek yine çift haneli seviyeleri gör-

dü. Tarım dışı işsizlik oranı ise Haziranda %12,1 olarak tahmin edildi. İstihdam oranı önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artış ile %48,4 

oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 133 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin 

%19,2’si tarım, %19,6’sı sanayi, %7,2’si inşaat, %54’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. 

Merkezi yönetim bütçesi Ağustos’ta 5,8 milyar lira, Ocak-Ağustos döneminde ise 50,8 milyar lira açık verdi. Bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayı-

na göre %23,3 artarak 70,3 milyar lira, bütçe giderleri ise %31,5 yükselerek 76,1 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri Ocak-Ağustos döneminde geçen 

yılın aynı dönemine kıyasla %18,9 artışla 485,7 milyar lira, bütçe giderleri %23,7 yükselişle 536,5 milyar lira olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ağustos 

ayında 4,6 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Ağustos ayında 2,5 milyar TL faiz dışı fazla veridi. 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 13 

milyar TL faiz dışı fazla yerine 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 559 milyon TL faiz dışı açık verildi. 

Banka kartıyla ödemelerde Ağustos’ta 2017'nin aynı ayına göre %38 artış yaşanırken, bu oran kredi kartında %13 oldu. Banka kartlarının öde-

melerde kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken, Ağustos’ta 9,3 milyar lira ile bugüne kadar gerçekleşen en fazla banka kartı ödeme tutarına ulaşıl-

dı. Toplam kartlı ödemeler içindeki banka kartı payı ise %13,1'le rekor düzeye çıktı. Temassız işlemlerde şifresiz işlem limitinin Mart ayında 50 lira-

dan 90 liraya çıkarılmasıyla bu özelliğinin perakende, akaryakıt ve ulaşım gibi sektörlerde de yaygınlaştığı görüldü. Kullanıcılar temassız ödemeyi 

en fazla yemek ve market sektörlerinde tercih etti. Gıda, taşımacılık-ulaşım ve akaryakıt sektörleri de temassız ödemenin tercih edildiği diğer sek-

törler olarak ön plana çıktı. 
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REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre Ağustos ayında, markalı konut projelerinin %11'i yabancı yatırımcılara satıldı. Son altı aylık 

ortalamanın %9 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar Nisan ayında %8, Mayıs ayında %7, Haziran ayında %10, Temmuz ayında ise %9 oranında 

gerçekleşmişti. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, yabancı yatırımcılara satışların artmasında, kurdaki dalgalanmanın etkili olduğunu söy-

ledi. Yetgin "Kur artışı, yabancılar ve yurtdışındaki gurbetçiler için Türkiye'yi cazip hale getirdi. Geliri döviz olanlar için avantaj ortaya çıktı "dedi. 

Yetgin, yabancılara yapılan konut satışlarının 2018 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre %23,15'lik büyüme ile 11 bin 

816 adet seviyesine yükseldiğini belirtti. Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,17 oranında ve geçen yılın 

aynı dönemine göre ise %9 artış yaşandı. 

Benzin, motorin ve LPG oto gaz rafineri çıkış fiyatları ucuzladı ama ÖTV artırılarak bu düşüş pompaya yansıtılmadı. Uluslararası piyasalardaki 

fiyat değişimleri ve kur hareketlerinin etkisiyle petrol türevi ürünlerin fiyatlarında aşağı yönlü bir ayarlamaya gidildi. Litre başına rafineri çıkış fiyat-

ları motorinde 37 kuruş, benzinde 28 kuruş aşağı çekildi. İndirim miktarı LPG oto gazda ise 9 kuruş oldu. Akaryakıt ürünlerinden gazyağının satış 

fiyatında ise litre başına 34 kuruş indirime gidilirken, fueloil fiyatı 25-27 kuruş, kalorifer yakıtı fiyatı ise 32 kuruş düşürüldü. Yeni fiyatlar bugün 

devreye girdi. 

Pegasus (PGSUS) – Ağustos ayı trafik verilerini açıkladı. Buna göre, şirket Ağustos ayında 2,98 milyon yolcu taşıdı. Bu rakam bir önceki yılın aynı 

ayına göre %6,8 artış ifade ediyor. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,8, dış hatlarda %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında doluluk oranı 

yıllık bazda 80 baz puan iyileşti ve %88,6 oldu. Ocak-Ağustos dönemi baz alındığında, yolcu sayısı yıllık bazda %11,9 artarak 20,29 milyon olarak 

gerçekleşirken, doluluk oranı 250 baz puan artışla %86,4 oldu. 

Dardanel (DARDL) – 2018 yılı başından Eylül ayı ortasına kadar olan dönemde 13,48 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. 

Şirket ayrıca yılın geri kalan kısmı için 20,38 milyon dolarlık ihracat siparişi aldığını ve böylece 2018 yılı sonunda ihracatta dolar bazında en az        

%248’lik bir artış sağlanacağını duyurdu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan bir hedefi daha hayata geçirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, KOSGEB tarafından sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanacağını belirterek, 

“Böylece yerli makine üreticileri için 1,4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturacağız" açıklamasını yaptı.  

Yeşil Kundura Sanayi A.Ş., yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Şirket hakkında dün karar veren mahkeme, şirkete yö-

nelik yeni haciz yapılmasını yasakladı. Şirkete üç ay geçici mühlet veren mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi ve onayı için de iki kişilik konkor-

dato komiseri atadı.  

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye bir sonraki yılın ürünü için fiyat garantisi verebilecekleri bir sistem üzerinde çalıştıklarını dile 

getirdi. Sistem hayata geçerse bazı desteklemelerin kalkacağı belirtiliyor. Pakdemirli, göreve gelir gelmez önce ürünlerin fiyatını na sıl stabilize 

edebilecekleri konusuna eğildiklerini belirterek, “Bu sayede çiftçi bir yıl önceden plan ve projesini yapar, ürünün fiyatını bilecek şekilde mazotunu, 

gübresini tedarik eder diye düşündük. Bu iş için tarım ürünleri borsasında belli bir derinlik gerekiyor. Yani bu işi daha da geliştirmemiz lazım, li-

sanslı depoculukla, diğer faaliyetlerle geliştirip ileriye yönelik fiyatları yakalayabilelim" dedi. 

ABD, Almanya’ya LNG satmaya hazırlanıyor. Alman Bild gazetesine konuşan ABD Enerji Bakanı yardımcısı Dan Brouillette, ABD ’li şirketlerin en 

geç 4 yıl içinde Almanya’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışına başlayacaklarını bildirdi. “Sıvılaştırılmış doğal gaz Almanya’ya geliyor, bu konuda 

bir şüphe yok” diyen ABD Enerji Bakanı yardımcısı, “esas soru ne zaman geleceği” ifadelerini kullandı. 

Elektronik ve gayrimenkul alanında Avrupa'da ve Türkiye'de dağıtım ağı ile hizmet veren Bower Şirketler Grubu, Diyarbakır'da Özel Bower 

Hospital adıyla yeni bir hastane açtı. Yatırım bedelinin 15 milyon euro olduğu belirtildi. Özel Bower Hospital Hastanesi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. 

Hıdır Sarı, yatırımla hem bölge illere hem de komşu ülkelere hizmet verileceğini ve toplam 159 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin 30 farklı 

branşta, 66 hekim kadrosuna sahip olduklarını kaydetti.  
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Türkiye'nin yürüttüğü ağırlığı koruma süresi olmayan, jeneriği bulunan ilaçların yerli olarak üretilmesinin sağlanmasına yönelik konulan yıllık 3 

milyar TL'lik tüketim grubundaki ilaçlara yönelik hedefe ulaşıldığı belirtildi. Yerelleşme kapsamına alınan 609 ilacın 371'inin yerelleşme süreci-

ne girdiği bunların da yıllık tutarının yıllık 2,74 milyar TL dolayında olduğu belirtildi. Programda olan ancak yerelleşmeyen 238 ilacın ise ağırlıklı 

olarak gerçekte pazar açısından büyük önem taşımayan ilaçlardan oluştuğu kaydedildi. İlaçta yerelleşme programı kapsamında 2017 kuruyla top-

lamda 6,1 milyar TL'lik ithalatın önlenmesi hedefleniyor. Yerelleşme programı, öncelikle eşdeğeri bulunan ilaçlardan başlayarak, patent koruması 

kalkmış ama eşdeğeri bulunmayan, eşdeğeri Türkiye'de üretilmeyen ve patent koruması devam eden bazı özel ilaç gruplarını kapsamak üzere, 

zamana bağlı olarak ilerletilecek. 
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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. 


