
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell'ın Kongre'de iki gün üst üste yaptığı su-

numlarda Amerikan ekonomisinin görünümüne yönelik kuvvetli ve güvenli mesajlar 

vermesinin ardından son üç haftanın en yüksek seviyesine çıkarak güçlenen dolarda 

kâr satışlarıyla güne başlıyoruz. Diğer taraftan olumlu bilançolar Amerikan borsaların-

daki yükselişi desteklerken, küresel bazda riskli varlıklardaki iştahı da canlı tuttu. Dolar-

daki güçlenme ile Avrupa borsaları son bir ayın en yüksek seviyesinden kapandı. Dün 

yayınlanan FED Bej Kitap raporuna göre, ABD genelindeki imalatçılar, gümrük tarifeleri-

ne ilişkin gelişmelerden endişeli ve birçoğu yeni ticaret politikaları dalgasının yüksek 

fiyatlara, arz zinciri sıkıntılarına yol açabileceğini bildirdi. 12 FED bölgesindeki ekonomik 

koşullar hakkında manşet bilgilerin toplandığı raporda; bölgelerinin çoğu yaz mevsimi 

başlarında ılımlı veya mütevazı bir ekonomik büyüme kaydettikleri vurgulandı. Ancak 

ticaret kaygılarının rakamlara yansıdığına yönelik kuvvetli bir kanı halen mevcut değil. 

Öte yandan ticaret savaşları algısıyla Çin’de yuan hem anakara hem de denizaşırı piyasa-

da son bir senedeki yeni düşük seviyelerini test ediyor. Shanghai bileşik endeksi ve tek-

noloji-yoğun Shenzhen Bileşik endeksi düşüş kaydetti. 

 

Bugün yurtiçinde konut satışları ve Temmuz ayına ilişkin TCMB Beklenti Anketi'nin 

sonuçları açıklanacak. Ankette takip edilecek en önemli gösterge enflasyon ve büyü-

me beklentileri olacak. Haziran ayındaki ankettte, anket katılımcılarının yılsonu enflas-

yon beklentisi %12,28 idi ancak sert bir yukarı revizyon gelebilir. Büyüme tarafında ise 

geçen ay %4,2’ye gerileyen 2018 yılı büyüme tahmininde daha fazla bir düşüş öngörmü-

yoruz. Temmuz ayı ile birlikte ankette 2019 yılı büyüme tahminlerinin öneminin arttığını 

belirtmekte fayda var. Yurtdışında ise ABD'de gelecek Philadelphia FED imalat endeksi 

izlenecektir. Öte yandan bugün Güney Afrika'nın faiz kararı bulunuyor. Bankanın politika 

faizini %6,5 seviyesinde koruması bekleniyor. Banka en son Mart ayında 25 baz puanlık 

faiz indirimine gitmişti. 

 

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) vadesi 10 yıldan 25 yıla kadar olan tahvillerin alım-

larını azalttı. Ayrıca Japonya’da ihracat Haziran ayında %6,7 artış gösterirken ithalat ise 

%2,5 arttı. Böylelikle Japonya Haziran ayında 721,4 milyar yen dış ticaret fazlası vermiş 

oldu. 

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 
20-Tem Hazine, Bütçe finansmanı istatistikleri, Haziran 
 Almanya, ÜFE, Haziran 

23-Tem TÜİK, Tüketici güven endeksi, Temmuz 
 ABD, Mevcut konut satışları, Haziran 
24-Tem TCMB, Finansal hizmetler güven endeksi, Temmuz 
 Almanya, İmalat PMI, Temmuz 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Temmuz 

 ABD, İmalat PMI, 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 92,322             0.76% -2.36% -19.95%

BİST-30 113,506          0.90% -2.23% -20.13%

XUSIN 116,047          0.70% -2.19% -10.33%

XBANK 112,714          0.60% -14.24% -34.23%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.7928 -0.23% 1.39% 26.49%

Euro/TL 5.5807 -0.39% 2.02% 22.71%

Sepet Kur* 5.1898 -0.34% 1.73% 24.40%

Euro/Dolar 1.1638 -0.18% 0.61% -2.98%

Dolar/JPY 112.83 -0.02% 2.55% 0.14%

DXY 95.0800 0.00% 0.03% 3.21%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1226.43 -0.06% -3.26% -5.84%

Reuters/Jefferies CRB* 196.00 0.20% -1.06% -0.28%

Brent (Dolar/varil) 72.90 1.03% -2.46% 9.02%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.72 0.04% 0.37% -7.82%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.40% 20.49%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.71% 17.77%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.35% 7.31%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.89% 2.86%
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Reuters’ta yer alan habere göre Sabancı Grubu Çimsa’ya ait Kayseri ve Niğde ile Akçansa’ya ait Ladik Çimento’nun satışı için Ünlü & Co’ya yetki 

verdi.  Çimsa’nın 2017 yılı faaliyet raporuna göre Kayseri fabrikası 1,1 milyon ton, Niğde fabrikası 818 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip. Çim-

sa’nın Niğde ve Kayseri dışında, Mersin, Eskişehir ve Afyon’da 3 entegre çimento fabrikası daha var. Akçansa ise yıllık 1 milyon ton üretim kapasi-

teli Ladik fabrikasının dışında İstanbul-Büyükçekmece ve Çanakkale’de çimento ve klinker üretimi gerçekleştirmekte.  

Girişim sermayesi şirketi Turkven, danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar adına Elif Holding’in çoğunluk hissesinin satın alımını tamamla-

mak üzere Rekabet Kurumu’na başvuru yaptı. 1972 yılında kurulan 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Elif Holding Türkiye’nin en büyük esnek 

ambalaj üreticileri arasında sayılıyor.  

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) açıkladığı Haziran ayı otomobil pazar verilerine göre, yılın ilk yarısında AB ve EFTA ülkelerinde 

pazar %2,8 artarak 8,7 milyon adet olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise satışlar, geçen yılın aynı ayına göre %5,1 artarak 1,6 milyon seviyesin-

de gerçekleşti. Türkiye’de pazar ise Ocak-Haziran döneminde 276 bin seviyesinde gerçekleşerek, geçen seneye göre %9,82 azaldı ve Avrupa oto-

mobil satışları sıralamasında 7. oldu. Haziran ayında Türkiye otomobil pazarı geçen senenin aynı ayına göre %38 geriledi.  

Lastik sektörünün en büyük küresel oyuncularından Michelin, Kanada merkezli şirket Camso’yu 1,45 milyar dolara satın aldı. Michelin ile Cam-

so’nun birleşmesi sonucunda yeni şirketin dünyanın bir numaralı Yol Dışı (OTR) piyasa oyuncusu olması hedefleniyor. Yeni oluşum ile birlikte, 26 

tesis ve yaklaşık 12 bin çalışandan destek alan Camso’nun net satışlarının iki katından fazlasına ulaşması ve pazarın sürdürülebilir dinamizminden 

yararlanması bekleniyor. 

Boğaziçi Üniversitesi, teknoloji transferi için ilk üniversite sermaye şirketini kurdu. Kısa süre önce yürürlüğe giren ve üniversitelerin teknoloji 

transfer şirketi kurabilmelerine olanak sağlayan “yükseköğretim kurumları teknoloji transfer ofisi yönetmeliği" kapsamında Türkiye’de şirketleşe-

rek sermaye şirketi (A.Ş.) statüsü kazanan teknoloji transfer ofisi (TTO), Boğaziçi Üniversitesi TTO oldu. Daha önce Teknopark'a bağlı bir idari birim 

olan Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş., yeni sermaye şirketi yapısı çerçevesinde kamu ve özel sektör işbirlikleri yapacak, üretilen 

bilgiyi, yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alacak ve buluşların ticarileşme süreçlerinde rol alacak. Boğaziçi Üniversitesi TTO 

A.Ş., ayrıca üniversite öğretim üyelerinin buluşlarını ulusal ve uluslararası patent başvurularını gerçekleştirecek, buluşların sanayiye aktarılması ve 

ticarileşmesi sürecinde ulusal ve uluslararası şirketler ile temaslar yürütecek ve buluşların şirketleşmesi için aracı görevini üstlenecek.  

Avrupa Birliği Komisyonu, Google'a Android mobil işletme sistemini, rakipleri aleyhine hakim durum tesis etmek için kullandığı gerekçesiyle, 

4,3 milyar euro (5 milyar dolar) ceza verdi. AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykı-

rı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynakla-

nıyordu. Google'ın 90 gün içerisinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiği belirtilirken, Google tarafından yapılan ilk açıklamada kararın temyize 

götürüleceği ifade edildi. 

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik tarafından Almanya’nın Köln şehrinde kurulması planlanan üretim ve depolama 

tesisine yönelik çalışmalar devam ederken, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kurulacak depolama tesisinin halihazırda 

devam eden transit ticaret faaliyetleri için lojistik merkez olmasının planlandığını söyledi. Marmarabirlik ürünlerinin Avrupa’da önemli ölçüde 

tercih edildiğine dikkat çeken Asa, “Avrupa satışlarımızda raflarda yok duruma düşmemek için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte depolama tesi-

si yapılması yönünde karar alınmıştı. Alman Kalkınma Ajansı'ndan destek alınarak projemiz gerçekleştirilecek. Alınacak teşvik ile arsa maliyeti hari-

cinde Marmarabirlik özkaynakları kullanılmadan yatırımın tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi. 

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, son günlerde yumurta fiyatlarında %90'lık artış olduğu yönünde-

ki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, yılbaşından bu yana fiyatların ortalama %18 arttığını, enflasyondaki seviye dikkate 

alındığında bu artışın fazla olmadığını ifade etti. Yumurtada üretim maliyetlerinin arttığını belirten Sungur, fiyatların her hafta değişkenlik gös-

terebildiğini ve bu konuda değerlendirme yapılırken bir haftalık fiyatlardan ziyade ortalamaların dikkate alınması gerektiğini söyledi. 
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İşlenmiş tarım ürünleri ihraç etmek üzere kurulan K.F.C A.Ş.'nin ABD merkezli büyük gıda zincirleriyle yaptığı anlaşmalar kapsamında başlattığı 

jalapeno biberi tarımı, 16 yıllık süreçte 6 ilden 12 bin tonluk ihracatın yapıldığı bir sektöre dönüştü. Dünya çapında restoran ve paket servisleri 

bulunan pizza ve sandviç üreticileri için sözleşmeli olarak yapılan üretim, yaklaşık bin dekar alanda gerçekleştiriliyor. Anavatanı Meksika olan jala-

peno biberi, Ege ovalarında yüksek verimle yetiştiriliyor. Firma, bu yıl yapacağı biber turşusu ihracatıyla 10 milyon dolarlık gelir elde etmeyi he-

defliyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye 91 ülkeye biber turşusu satıyor. Biber turşusu ihracatında ilk sırada yer alan jalapenoda 

2018'in ilk 6 ayında 25 milyon 567 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken ihracatta ABD’yi Almanya ve İngiltere izliyor. 

IEA Başkanı Fatih Birol, Amerika Birleşik Devletleri kaya gazı ve kaya petrolü (şeyl) endüstrisinin kırılgan bir yapıdan daha pozitif bir yapıya 

doğru yöneldiğini belirtti. Uzun bir aradan sonra bu yıl ilk defa pozitif bir nakit akışına sahip olduğunu kaydeden Birol, “Üretim her zamankin-

den daha hızlı artarken, endüstri de daha olgun ve finansal olarak daha sağlam bir hale geliyor” dedi. 

Tortum Hidroelektrik Santrali (HES) ihalesi için 10 teklif alındı. Daha önce iki kez ihaleye çıkarılan ancak devri gerçekleştirilmeyen EÜAŞ'ye ait 

Erzurum’daki 26 megavat (MW) kapasiteye sahip Tortum HES'in özelleştirilmesi için bu kez on istekli başvurdu. Tortum HES’in özelleştirme ihalesi-

ne ilişkin nihai pazarlık görüşmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 14:30’da yapılacak. 

Enerji sektöründe, Doğal Gaz Enerji Borsası kurulması konusunda çalışmalar tamamlandı. Bu adımla doğalgaz ticaret merkezi olacak Türkiye, 

fiyatlandırmada da etkin rol oynayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Türkiye’nin doğal gaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusun-

da en önemli adımlardan biri olan doğal gaz borsasının ticaret kuralları olarak ifade edilebilecek Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim 

Usul ve Esaslarında (PUE) son güncellemeleri yaptı. Bu son düzenleme ile 1 Eylül 2018'de resmi olarak işlemlere başlayacak olan borsanın daha 

sağlıklı ve sorunsuz işletilebilmesi için; ticaretin kuralları, bu platformda işlem yapacak tarafların hak ve yükümlülükleri net olarak belirlendi. EPİAŞ 

tarafından işletilmesi planlanan doğal gaz borsasının etkin işlemeye başlamasıyla, erişilebilir piyasalardaki doğal gazın Türkiye’de fiyatlanması ve 

Türkiye’nin bölgesel doğal gaz ticaret merkezi olması hedeflerine bir adım daha atılmış olacak. Doğal Gaz Sürekli Ticaret Platformu (STP) olarak 

adlandırılan doğalgaz borsası 1 Nisan 2018'de sanal olarak uygulanmaya başlanmıştı. Sanal uygulama süresince doğalgaz tedarik lisansı sahipleri 

tarafından sistem yoğun katılımla test edildi. 

Enerjide yeni dönemde üç öncelik olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni dönemde enerji sektöründe belirledikleri üç 

öncelik olduğunu ifade ederek, "Bunlar finansal sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık fakat zamana ve şartlara bağlı olarak bu 

öncelikleri artırabiliriz" dedi. Dönmez, bu kapsamda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek, 

yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi ana konuların, arz güvenliği ve enerji politikalarıyla entegre edildiğini kaydetti. Maden İşleri Genel Mü-

dürlüğü ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü de birleştirdiklerini aktaran Dönmez, maden ve hidrokarbonlar alanındaki iki genel müdürlüğün Ma-

den ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) olarak birleştirildiğini, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü ve Nükleer Düzenleme Kurumu’nun kurul-

duğunu ifade etti. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) birleşmesi ile daha fazla verimlilik hedeflendiğini 

ekleyen Fatih Dönmez, yatırım ve yatırımcıların devamlılığının önemine değindi.  
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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.  

 


