
Türk lirası karşısında haftaya yükselişle başlayan dolar, Arjantin kaynaklı 

endişelerin devam etmesi, Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklar oranı ka-

rarı, Avrupa ve Orta Doğu'daki siyasi ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle 

Pazartesi günü kaydettiği yükselişini sürdürdü. Gün içi işlemlerde 5,75’i test 

eden kur, bu sabah itibariyle 5,72 seviyelerinde seyrediyor. Yurt içinde bugün 

Temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile Haziran ayı konut fiyat endeksi 

verileri takip edilecek. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin ge-

lişmeler, bugün açıklanacak FED toplantı tutanakları ve dünya genelinde açık-

lanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) piyasaların odağın-

da yer almaya devam ediyor. ABD Ticaret Bakanı Ross’un Çinli teknoloji şirke-

ti Huawei'nin bazı faaliyetlerine yönelik yaptırımları 90 gün erteleyeceğini 

açıklamasının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Huawei'ye yönelik yap-

tırımlara rağmen ABD ile Çin heyetlerinin görüşmeleri sürdürmesini beklediği-

ni söyledi. Diğer yandan, ABD ekonomisinde resesyon beklentileri artıyor. 

NABE tarafından Pazartesi günü yayınlanan ankete katılan ekonomistlerin     

%34’ü yavaşlayan ekonominin 2021 yılında resesyona gireceğine inanıyor. Bu 

oranın Şubat ayında yapılan ankete kıyasla %25 daha fazla olduğu görülüyor. 

ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine ilişkin uyarı işaretleri vermesinin 

ardından, ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Trump, 

sermaye kazançlarını enflasyona endeksleyerek vergilerde indirime gidebile-

ceğini kaydetti. Beyaz Saray'ın aylardır değerlendirmeye aldığı bu adım büyük 

ölçüde varlıklı kesime faydalı olacak. 

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi'nin oluştur-

duğu koalisyon hükümetinin sona erdiğini belirtti. Conte, İç İşleri Bakanlı-

ğı’nı da yürüten Lig Partisi lideri Salvini’nin Mayıs ayında yapılan Avrupa se-

çimlerindeki başarısından bu yana "sandık başına dönme bahanesi aradığını" 

söyledi. Conte meclis konuşması sırasında Cumhurbaşkanı'na istifasını ilete-

ceğini duyurdu. İtalya’da Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek 

oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti bu 

koalisyon. Son aylarda sıkça karşı karşıya gelen koalisyon ortaklarının senato-
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,032             -0.47% -4.53% 4.40%

BİST-30 119,285          -0.61% -5.81% 3.66%

XUSIN 110,690          -0.01% -3.44% 3.69%

XBANK 132,097          -1.23% -9.11% 11.35%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7265 1.35% -1.34% 6.90%

Euro/TL 6.3575 1.11% -2.52% 3.33%

Sepet Kur* 6.0484 1.33% -1.95% 5.05%

Euro/Dolar 1.1099 -0.12% -1.17% -3.43%

Dolar/JPY 106.22 0.24% -1.24% -2.68%

DXY 98.1900 -0.01% 1.12% 2.25%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 16.26% 15.55%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.50% 15.38%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.99% 7.05%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.58% 1.56%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.192%

22 Nisan 2020 5.125% 100.08         4.997%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.75            6.881%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1506.85 -1.24% 4.93% 16.55%

Reuters/Jefferies CRB* 179.61 0.23% -4.20% 2.07%

Brent (Dolar/varil) 60.03 0.15% -6.27% 10.08%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.22 -0.14% -3.48% -24.93%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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da ay başında yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer almasının ardından Lig lideri Salvini, 

"hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı. Her ne kadar İtalya’da 

teknik olarak bir hükümet krizi başlamış olsa da, mevcut parlamentoda yeni bir koalisyon kurulması ihtimali var. Nitekim Lig Partisi’nin erken 

seçim çağırısına muhalefetteki Demokratik Parti destek vermemişti. Şu anda 5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti'nin hemen seçimlere gidil-

mesini önlemek için mevcut parlamentoda yeni bir koalisyon kurma girişimleri olabilir. Bu noktada söz, süreci yürütecek olan Cumhurbaşkanı 

Mattarella’da. Ülkenin bir yıldan biraz fazla bir süreden sonra tekrar seçime gitmesi Euro Bölgesi’nde yeni bir bütçe krizine yol açabilir. Zira bu 

bölgedeki ülkeler 2020 bütçe planlarını Ekim ortası itibariyle oluşturmak zorundalar. En erken Ekim’de yapılabilecek olan seçimler, İtalya’nın 

Brüksel’e sunacağı ekonomik hedefler açısından soru işaretleri oluşturuyor. İtalya’da kamu borcunun GSYH’ye oranı %130 seviyesinde ve bu 

oran AB içinde Yunanistan’dan (%180) sonra en yüksek ikinci açığı oluşturuyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 909,8 milyon lira borçlandı. Bakanlık, dün yaptığı ihalede 5 yıl (1750 

gün) vadeli, 6 ayda bir %2,05 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz        

%3,99, reel bileşik faiz ise %4,03 oldu. Ayrıca, Bakanlık 846 milyon 500 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan du-

yuruya göre, bugün 846 milyon 500 bin lira tutarında, 21 Ağustos 2019 valörlü ve 18 Ağustos 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz'a kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin ve merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Bu-

na göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,2 milyar lira oldu. Merkezi yönetim brüt borç stoku ise Temmuz ayı sonunda 1 tril-

yon 215,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 618,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 597,5 milyar lira tutarındaki kısmı Döviz 

cinsi borçlardan oluştu. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Ağustos ile bi-

ten haftada 9 milyar 283 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 490 milyar 946 milyon liradan 2 tril-

yon 481 milyar 663 milyon liraya geriledi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 14 milyar 109 milyon lira 

arttı. Söz konusu haftada %0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 277 milyar 238 milyon lira oldu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar lira 

verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz %19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise %21,79 se viye-

sinde gerçekleşti.  

Merkez Bankası Haziran dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri verisini yayınladı. Buna göre, özel sek-

törün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre 2,8 milyar dolar azaldı ve 201,7 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli 

borç ise yaklaşık 400 milyon dolar artışla 12,4 milyar dolar oldu. Aylık bazda 2,4 milyar dolarlık bir toplam borç azaltımı söz konusu. 2018 so-

nuna kıyasla özel sektör borç stoku 10,8 milyar dolar azaldı. Borç stoğunu vadeye göre incelediğimizde 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan ana-

para geri ödemelerinin 59,5 milyar dolar olduğunu söyleyebiliriz. Geçen aya göre 900 milyon dolar yükselişi ifade ediyor bu rakam. 
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Pegasus (PGSUS) - Temmuz ayı trafik verilerini açıkladı. Temmuz’da toplam yolcu sayısı yıllık bazda %2,4 azalarak 2,86 milyon oldu. Yolcu 

sayısı değişimi iç hatlarda -%16,5 iken (1,37 milyon), dış hatlarda %18,2 (1,38 milyon) olarak gerçekleşti. Doluluk oranı 0,1 yüzde puan artışla 

%89,8 oldu. Yılın ilk yedi ayında şirketin toplam yolcu sayısı %3,3 düşerken, doluluk oranı da 0,7 yüzde puan geriledi. 

TÜİK Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre %17,5 oranında azalarak 102 bin 236 oldu. Böylece son 12 ayda gerçekleşen konut satışı 1 milyon 213 bin seviyesine geriledi. İpotekli 

konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre %57 oranında, diğer konut satışlarında ise %4,6 oranında azalış gerçekleşti. İpotekli satışların 

toplam satışlar içindeki payı %12,8 seviyesine yükseldi. Aynı oran geçen ay %11,9 olarak gerçekleşmişti. Yabancılara gerçekleştirilen konut sa-

tışları ise bir önceki yıla göre %46,7 oranında artış kaydederek 4 bin 192 seviyesine yükseldi. Konut satış istatistiklerini değerlendiren İstanbul 

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarının 100 bin bandının üzerinde kalmasının talebin halen 

canlı ve istekli olduğunu gösterdiğini söyledi. Durbakayım, kamu bankalarının konut kredisinde aylık faiz oranlarını %0,99'a çekmesinin henüz 

ağustosta gerçekleştiğini, bunun satışlara etkisinin gelecek ay net bir şekilde görülebileceğini kaydederek, "Bayram tatiline rağmen ağustosta 

ilk 8 ayın en yüksek konut satış rakamının görüleceğine inanıyorum. 100 bin bandı aşılacak, satışlar bundan sonraki aylarda artacaktır." şeklin-

de konuştu. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, temmuzda yaşanan düşüşün yıl ortalamasının altında kaldığını belirterek, söz 

konusu gerilemenin ipotekli satışlarda yaşandığını söyledi. Taş, "Faiz indirimiyle ofislerimizdeki yoğunluktan Ağustos ayından itibaren daha 

yüksek konut satışı yaşanacağını öngörüyoruz. Ayrıca yılın ikinci yarısında konut satışlar her sene artıyor. Yıl sonunda faiz indiriminin de katkı-

sıyla konut satış adedinde 1 milyon sınırının rahat bir şekilde aşılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatına %15 zam yaptı. Geçen Haziran ayında da çaya yine %15 zam gelmişti. Yeni 

fiyatların 20 Ağustos’tan itibaren geçerli olacağı öğrenildi. 

ÇAYKUR borç yapılandırmasına gidiyor, sermaye artırımı talep ediyor. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Bloomberg HT yayının-

da ÇAYKUR’un borç yapılandırması ve sermaye artırım talebine dair de önemli açıklamalarda bulundu. ÇAYKUR’un geçen yıl 657 milyon TL 

zarar açıkladığını hatırlatan Alim, kredi maliyetlerindeki yüksek orana dikkat çekerek, “Kredi faiz oranları çok yüksek. İnşallah bu faiz oranları 

düşerse biz de borçları yeniden yapılandırıyoruz. Bu haliyle geçen seneden çok daha aşağıda zarar gerçekleşecektir. Sanırım bilançodaki düzel-

me önümüzdeki seneye kalır” dedi. Yusuf Ziya Alim, “Her ay sonu yaş çay bedeli öderken, sermaye artışı yapılmasının doğru olacağını belirte-

rek Hazine’den sermaye artışı istiyoruz. ÇAYKUR’un kredi ve faizlerinden kurtulabilmesi için en az 1-1,5 milyar liralık sermaye artışına ihtiyacı 

var” dedi. 

Tekstil ihracatında hedef pazar Afrika ve Uzakdoğu. Tekstil sektörünün Avrupa’ya olan ihracatında bir miktar küçülme gerçekleştiğini ifade 

eden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Avrupa pazarına potansiyel alternati-

fin Afrika ve Uzakdoğu pazarları olduğunu belirtti. Öksüz ayrıca Brexit sürecinin tesktil sektörü açısından önemli olduğuna ve Türkiye’nin İngil-

tere ile serbest ticaret antlaşmasını devreye sokması gerektiğine işaret etti.  

Treyler sektörü 2019 yılı ilk yarısında %55 daraldı. Ekonomideki daralmanın etkisiyle lojistik sektöründe izlenen sıkıntılar, treyler üreticile-

rinin satışlarına darbe vurdu. Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Başkanı Yalçın Şentürk treyler pazarının tarihinin en kötü dönemini yaşadı-

ğını belirterek, "Kriz öncesi 25 bin adetlerde olan yıllık satış adetlerimiz, yılsonuna kadar 7 bine kadar düşebilir. Sektörün üretim gücünü des-

tekleyecek teşviklerin sağlanması ve treylere hurda teşvikinin getirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Şentürk, geçmiş yıllarda 1 ayda yapı-

lan satış adetlerinin bu yıl ancak 6 ayda yapılabildiğine ifade etti. 

Gemi ve yat sektörü Uzak Doğu'ya açılıyor. 2019 yılı ilk 7 ayında yaklaşık 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren gemi ve yat sektöründe 

Uzak Doğu'da Hong Kong, Singapur ve Japonya'ya yapılan ihracatta rekor artışlar izlendi. Hong Kong, Singapur ve Japonya'nın etkisiyle üçüncü 
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sıraya yerleşen Uzak Doğu ülkeleri 79 milyon 996 bin dolarla en çok ihracat yapılan üçüncü ülke grubu oldu. Aynı dönemde en çok ihracat Av-

rupa Birliği ülkelerine yapıldı. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31 azalışla 183 milyon 415 bin dolar 

oldu. İkinci sırada bulunan diğer Avrupa ülkelerine ise %5 düşüşle 151 milyon 538 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 

Mücevher sektörü 2019 yılında 6 milyar dolar ihracat hedefliyor. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kamar, "Bu yıl 6 

milyar dolar, 2023 yılı için 12 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz." dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, mücevher sektö-

rü temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını %96,2 yükseltti. 2019 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihra-

catını %12,8 artıran sektör böylece 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Temmuzda son 12 ayda gerçekleştirilen mücevher ihracatı ise 

yaklaşık 4,6 milyar dolara ulaştı. 

Silvan Barajı'nda fiziki gerçekleşme %60'a ulaştı. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük su-

lama yatırımı unvanını elde edecek Silvan Barajı'nın yapımı hızla sürüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine 

yaptığı açıklamada, bölgesel kalkınmayı hedefleyen Silvan Projesi'nin, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluştuğunu belirtti. Aydın ayrıca 2020 

yılı sonunda su tutulması hedeflenen Silvan Barajı göl alanının, bu tarihten itibaren yaklaşık 2,5 yıl içinde dolacağını aktardı. 

Equinor ve ortakları Barents Denizi’nde başlangıçta 20-65 milyon varil petrol olarak tahmin edilen bir petrol keşfi gerçekleştirdi. Yapılan 

açıklamaya göre Norveç enerji şirketi Equinor ve ortakları OMV ve Petoro'nun uydu keşiflerinde Arktik Okyanusu'nun Norveç ve Rusya arasın-

daki bölümü olan Barents Denizi'nde bir petrol keşfi yapıldı. PL855 lisans sahasında açılan Sputnik kuyusu, Wisting varlıklarının yaklaşık 30 ki-

lometre kuzey doğusunda yer almakta.  

OPEC+’den üretim kısıntısına %159 uyum. OPEC+ teknik komitesinden bir kaynağın Rus haber ajansı TASS'a verdiği bilgiye göre OPEC ve 

OPEC üyesi olmayan üreticilerin taraf oldukları küresel arz kısıntısı anlaşmasına uyum oranı Temmuz ayında %159 oldu. Kaynağa göre OPEC 

üyelerinin anlaşmaya uyumlarının %156 olurken, OPEC üyesi olmayan üreticilerin uyum oranlarının ise %166'ya ulaştığı ifade edildi. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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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. 


