
Dolar/TL ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha 

da iyimser bir seyre gireceği beklentisiyle gerilemeye devam ederken dün gece 

5,5267 seviyesi görüldü. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Türkiye'ye 

yönelik yaptırımlarıyla ilgili kısa sürede bir karar verilmesini beklediğini belirterek; 

bu yaptırımlardan bazılarının Türkiye'de tutuklandıktan sonra geçen hafta serbest 

bırakılan ABD'li rahip Andrew Brunson ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. 

Bakan Pompeo, ayrıca Türkiye ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Türkiye ile 

İran’dan petrol ithalatı konusunda ilerleme sağladıklarını söyledi. Ancak ABD Mer-

kez Bankası'nın (FED) 25-26 Eylül tarihlerinde yaptığı toplantıya dair tutanaklarda 

politika yapıcılarının, faiz oranlarını daha da arttırmak gerektiği konusunda büyük 

ölçüde hemfikir olduklarının görülmesinin ardından dolar/TL'deki düşüş sınırlandı. 

ABD Hazine Bakanlığı her 6 ayda bir yayımlanan "ABD'nin Önemli Ticaret Part-

nerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru Politikaları" raporunun Ekim 2018 sayı-

sını yayımladı. Raporda Çin de dahil olmak üzere ülkenin önemli ticaret partner-

lerinin döviz manipülasyonu yapmadığını açıkladı. Bakanlık Çin'in para birimi yua-

nın değerinde yaşanan kayıptan ötürü "döviz manipülatörü" olarak nitelendirebile-

ceği iddialarını boşa çıkardı. Buna karşın, Çin'in döviz kuruna yönelik faaliyetlerini 

şeffaf olmamakla eleştiren raporda, "Yuan'da son dönemde yaşanan değer kaybı 

Çin'in ABD'ye verdiği ticaret fazlasını muhtemelen büyütecek. ABD Hazinesi, Çin'in 

rekabetçi manipülasyondan uzak durmaya yönelik tahaahhütlerine sadık kalmasına 

ve döviz kuruna rekabetçi nedenlerle müdahale etmemesine büyük önem veriyor" 

ifadelerine yer verildi. Bakanlık, Çin, Almanya, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve 

İsviçre'yi döviz faaliyetlerinin yakından takip edilmesi amacıyla "İzleme Listesi"nde 

tutmaya devam edeceğini bildirildi. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald 

Trump, göreve geldiği ilk gün Çin'i döviz manipülatörü ilan etme vaadinde bulun-

muştu. Bu gelişmeye rağmen yuanda gerileme sürüyor, dolar/yuan kuru 15 Ağus-

tos'taki zirvesini aşarak 6,94'i kırdı, bu sabah 6,9360'tan işlem görüyor.  

Ticaret savaşları Trump’ın hamlesiyle yeni boyut kazanacak. Trump yönetimi ge-

lişmekte olan ülkelerden ABD’ye küçük paketler için düşük ücretli posta hizmeti 

sağlayan anlaşmadan çekilmeye hazırlanıyor. Anlaşma ile özellikle Çinli e-ticaret 

devleri ABD’li müşterilerine ucuz kargo ile ürün gönderebiliyor. Bu yüzden 

Trump’ın olası hamlesi bu e-ticaret şirketlerini yakından ilgileniyor.  
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 94.63            11.077%

22 Nisan 2020 5.125% 92.60            10.559%

18 Mayıs 2021 4.875% 85.88            11.357%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 98,991             0.53% 2.47% -14.17%

BİST-30 123,304          0.54% 3.30% -13.24%

XUSIN 125,488          0.06% -0.85% -3.03%

XBANK 120,860          3.46% 14.79% -29.48%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5775 -1.82% -10.79% 47.20%

Euro/TL 6.4200 -2.40% -11.69% 41.17%

Sepet Kur* 6.0039 -2.02% -11.27% 44.01%

Euro/Dolar 1.1499 -0.64% -0.79% -4.14%

Dolar/JPY 112.64 0.35% -0.09% -0.03%

DXY 95.5750 0.12% 1.10% 3.87%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1222.28 -0.14% 1.55% -6.16%

Reuters/Jefferies CRB* 205.93 -0.41% 3.89% 4.14%

Brent (Dolar/varil) 80.05 -1.67% 0.82% 19.71%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.32 -0.54% 0.03% 11.82%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 26.52% 26.56%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.90% 18.28%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.58% 7.59%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.21% 3.16%
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FED’in faiz artırdığı 25-26 Eylül toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklara göre üyeler arasındaki "faizlerin en yüksek hangi seviyeye yükselti-

leceği" tartışması derinleşiyor. Katılımcıların çoğunluğuna göre faizler nötr faizin üstünde geçici bir süre yükseltilebilir. Tutanaklara göre üyelerin 

çoğu 2020 yılsonu ve 2021 faizlerini, uzun vadeli faiz tahminlerinin üstünde görüyor. Son projeksiyonlara göre medyan nötr faiz beklentisi %3 sevi-

yesindeydi. Tutanaklarda tüm katılımcıların 26 Eylül’de açıklanan faiz artışını desteklediği de görüldü. Nötr faiz tartışmaları ABD 10 yıllık tahvil ge-

tirisini %3,20’nin üstüne taşıdı.  

Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) Küresel Rekabet Raporu’na göre, dünyanın en rekabetçi ekonomisi ABD olarak belirlendi. Rapora göre, bu 

yıl küresel rekabet endeksinin sıralamasında ilk 4’te yer alan ülkeler değişmedi. 85,6 puanla ABD birinci, Singapur 83,5 puanla ikinci, Almanya 82,8 

puanla üçüncü ve İsviçre 82,6 puanla dördüncü sırada yer aldı. Türkiye ise bu yıl 3 basamak gerileyerek 61,6 puanla 61. sırada yer aldı. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, 2018 yılı Ocak-Eylül dönemi otomotiv pazarı gelişmelerini değerlen-

dirdi. Erce, yılın ilk 9 ayında 480 bin adetlik satışla, bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen 647 bin adetlik satışa oranla % 26 oranında bir 

daralmanın dikkatini çekti ve yıl sonunda 600 bin adetler seviyesinde bir pazar gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Geçen yıl otomotiv pa-

zarı 956 bin 194 adetle yılı kapamıştı. Rakamlar, ODD'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 2018 yılında pazarın yaklaşık %37 oranında daralacağını 

gösteriyor. Otomobil sahipliği oranları, yaşlı araç parkı ve iç pazarın potansiyeline dair de veriler aktaran Erce, "Türkiye, önemli bir iç pazar potan-

siyeline sahip. Dünyadaki otomobil sahipliği oranlarına baktığımızda bunu daha net görebiliyoruz. Türkiye’de kişi başına düşen otomobil sahipliği 

199 adetle, Batı Avrupa ortalamalarının çok altında" diye konuştu. ODD’nin en önemli sorumluluklarından birinin de gerek üyelerine gerekse oto-

motiv sektöründeki paydaşlara, bilgiyi zamanında ve en doğru haliyle sunmak olduğunu söyleyen Erce, ODD’nin teknolojinin getirdiği yeniliklerden 

faydalanarak daha kapsamlı bir veri tabanı alt yapısına geçtiğini ve MAGMA DATA ismini verilen yeni veri tabanını hayata geçirdiklerini ifade etti. 

‘Verinin Özüne Ulaş’ sloganıyla birleştirilen Magma Data sektör için daha kapsamlı bir veriye kaynak oluşturacak. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Bilaloğlu ise 2019 yılının hem Türkiye ekonomisi hem de otomotiv sektörü için dengelenme yılı olacağını ve hafif ticari vasıtayla birlikte otomotiv 

pazarının 450-500 bin seviyesinde bir dengelenme yaşayacağını kaydetti. 

Şekerbank (SKBNK) - Takipteki krediler portföyünün 92,5 milyon TL tutarındaki bölümü, 2,15 milyon TL bedel karşılığında sattı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nde konuştu. Türkiye’nin 1 milyon 600 bin tescile ulaşan sınai mülkiyet portfö-

yünün bulunduğunu aktaran Bakan, şunları kaydetti: “Bir yandan bu birikimi daha da artırmaya çalışırken, diğer yandan da ticari değere dönüşü-

münü sağlayacak mekanizmaları kurguluyoruz. Bu doğrultuda kurulan Sınai Mülkiyet Değerleme Şirketi'ni (TÜRKSMD) önümüzdeki günlerde faali-

yete geçireceğiz.” Varank açıklamalarında ayrıca TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliği ile 81 ilde 100 Dene-

yap Teknoloji Atölyesi kuracaklarına değindi. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 20 Nisan'da ihale ilanına çıkılan 

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu işine ait ihale tarihi 18 Aralık 2018’e ertelendi. İhalenin tarihi daha önce 31 Ekim olarak duyurulmuştu. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş 

birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Konferansı, İstanbul'da başladı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, konuşmasında 

dünyada açlık çeken nüfusa dikkat çekerken buna karşın 672 milyon obez ve 1,9 milyar fazla kilolu insan bulunduğunu belirterek, gıda kaybı ve 

israfına vurgu yaptı. 2050 yılında 9,7 milyara ulaşacak dünya nüfusunu beslemek için tarımsal üretimin %50 oranında artması gerekliliğine işaret 

ederek, gıda kaybı ve israfını asgari düzeylere indirmenin hayati derecede önemli olduğunun altını çizdi. FAO Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu 

Genel Direktör Yardımcısı Vladimir Rakhmanin açlığın yok edilmesi ve israfın azaltılması konusunda uluslararası, bölgesel ve yerel düzeydeki çaba-

ları desteklediklerini ifade etti. 
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Astaldi Roma mahkemesinin kararıyla alacaklarını koruma altına aldı. Astaldi Türkiye'de üçüncü boğaz köprüsündeki payını satmak için yü-

rüttüğü müzakerelerin gecikmesi üzerine Eylül ayında borçlarını yeniden yapılandırırken, faaliyetine devam edebilmek için alacaklılardan koruma 

sağlaması için mahkemeye başvurmuştu. Astaldi yaptığı açıklamada, "Roma mahkemesi şirketin alacaklılardan korunması prosedürünü kabul etti" 

dedi. Açıklamaya göre mahkeme Astaldi'nin alacaklılarıyla vardığı anlaşmaya dayanan nihai bir borç yapılandırma planını en geç 16 Aralık tarihine 

kadar sunmasını istedi. İtalya'nın, 10,500'den fazla çalışanı ile önde gelen inşaat şirketlerinden olan Astaldi likiditesini artırmak ve Haziran sonu 

itibariyle 1,9 milyar euro olan borcunu azaltmak için Türkiye'deki üçüncü boğaz köprüsünde sahip olduğu %33,3 payını satmayı bekliyordu. 

Akenerji ile Egemer Elektrik’in Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme yöntemi uygulanarak devralmak suretiyle Akenerji AŞ bünyesinde birleşmesi 

işlemine ilişkin birleşme sözleşmesi imzalandı. Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. 

Maddesi kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri dahilinde yürütülecek. 

Zorlu Enerji Katar Genel Elektrik ve Su Kurumu (KAHRAMAA) tarafından açılan Güneş Enerjisi Santrali ihalesinde 700 MW’lık GES için ön yeter-

lilik alan 16 şirket arasına girdi. Söz konusu ihale; her bir fazda en az 350 MW olmak üzere, iki fazda en az 700 MW toplam kurulu güce sahip 

olacak güneş enerjisi santraline yönelik proje geliştirilmesi, finansman sağlanması, santralin tasarımı, inşaatı, işletmesi ve bakımı ile mülkiyet hak-

kına sahip olunmasını kapsıyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen Enerji Tüketici Zirvesi’nde konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Elektrik abonelerinin 

zamanında borcunu ödememesi halinde elektriğin kesilmeden önce yazılı bildirim, kısa mesaj ya da e-posta yoluyla bildirim yapılmasını zorun-

lu hale getirdik. Yani gerekli bildirim yapılmadan abonenin elektriğinin kesilmesi mevzuata aykırıdır” dedi. EPDK’nın tüketici odaklı bir kurum 

olduğunun altını çizen Yılmaz Ağustos ayı sonu itibarıyla tüketicilerden yaklaşık 44 bin şikayet aldıklarını, bunun da 35 bin kadarının elektrikle ilgili 

olduğunu belirtti. 

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, 5 Kasım’da devreye girecek ikinci yaptırım paketinde İran petrolüne odaklanılacağını söyledi. AB dışiş-

leri bakanları toplantısı için geldiği Lüksemburg’dan katıldığı telekonferansta yaptığı açıklamada, 100’den fazla yabancı şirketin İran’dan çıkma 

kararı almasından memnuniyet duyduklarını belirterek Türkiye’den de yaptırımlara katılım beklediklerini söyledi. 
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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.  

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. 


