
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2019 ve 2020 dönemi için küresel büyüme 

tahminini düşürürken, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının artması ya da 

anlaşmasız bir Brexit'in büyümeyi daha fazla yavaşlatacağı, yatırımları za-

yıflatacağı ve arz zincirini bozacağı uyarısında bulundu. IMF aşağı yönlü risk-

lerin arttığını belirttiği küresel büyüme tahminini Nisan'a göre 0,1 yüzde puan 

düşüşle 2019 için %3,2, 2020 için %3,5 olarak açıkladı. Böylece IMF Ekim'den 

bu yana tahminlerini dördüncü kez aşağı yönlü revize etti. Bu yıl açıklanan 

ekonomik verilerin ve genel olarak yavaşlayan enflasyonun beklentilerden 

daha zayıf bir küresel aktiviteye işaret ettiğini belirten kurum, ticaret ve tek-

noloji konularında yükselen tansiyon ve artan dezenflasyon baskılarının önü-

müzdeki dönem için risk unsuru oluşturduğunu açıkladı. IMF küresel ticarette 

büyüme beklentisini ise 2019 için 0,9 yüzde puan düşüşle %2,5'e çekerken, 

2020'de bir önceki tahminine göre 0,2 yüzde puan düşüşle küresel ticaretin   

%3,7 büyüyeceğini tahmin etti. Aşağı yönlü revizyonu destekleyecek gelişme-

de Avrupa Birliği, ABD hükümeti tarafından otomobil ihracatına tarife getiril-

mesi durumunda öngördüğü misillemenin kapsamını genişletti ve 39 milyar 

dolarlık ABD ürününü olası misilleme kapsamına dahil etti. IMF raporuna gö-

re, ABD için büyüme tahmini 2019’da %2,3’ten %2,6’ya yükseltilirken, 2020 

yılı için %1,9 ile sabit bırakıldı. Euro Bölgesi için 2019 büyüme tahmini %1,3’te 

sabit tutulurken, 2020 için %1,5’ten %1,6’ya çıkarıldı. Büyüme tahmini bu yıl 

için %0,8’den %0,7’ye düşürülen Almanya için 2020’de büyümenin %1,4’ten 

%1,7’ye çıkması öngörülüyor. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyüme 

tahmini 2019 için %4,4’ten %4,1’e, 2020 için de %4,8’den %4,7’ye indirildi. 

Çin’de büyüme tahmini bu yıl %6,3’ten %6,2’ye, 2020 için de %6,1’den %6’ya 

düşürüldü. 

Dolar/TL dün sabah son beş günün zirvesi olan 5,70'i test ederek işlemlere 

başladı ancak gün içinde bu seviyenin hemen altında dar bir bantta seyretti. 

Bu sabah küresel dolar kuvvetiyle birlikte kurda 5,71 test ediliyor. Piyasa 

Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Karamsar IMF tahminleri karşısında 

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanacağı beklentisiyle hisse se-

24-Tem Euro Bölgesi İmalat Sanayi Öncü PMI Endeksi, Temmuz 
25-Tem TCMB Faiz Kararı (TSKB bek. politika faizi %21) 
 Reel Sektör Güven Endeksi, Temmuz 
 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Temmuz 
 ECB Faiz Kararı 
26-Tem Rusya Faiz Kararı 
30-Tem TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz 
31-Tem TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Haziran 
 TCMB, Enflasyon raporu III 
 TÜİK, Turizm istatistikleri, 2Ç19 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Haziran 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,556          1.45% 7.75% 12.37%

BİST-30 129,530          1.64% 8.56% 13.28%

XUSIN 115,812          0.85% 5.17% 10.43%

XBANK 148,731          2.33% 11.22% 26.32%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7168 0.74% -2.29% 8.12%

Euro/TL 6.3757 0.21% -3.89% 5.34%

Sepet Kur* 6.0355 0.25% -3.19% 6.36%

Euro/Dolar 1.1151 -0.51% -1.65% -2.77%

Dolar/JPY 108.21 0.32% 0.54% -1.23%

DXY 97.7050 0.05% 1.63% 1.64%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 17.68% 17.68%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.28% 16.12%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.92% 6.97%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.07% 2.05%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.03         5.194%

22 Nisan 2020 5.125% 99.75            5.463%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.38            7.033%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1416.99 -0.54% -0.41% 10.47%

Reuters/Jefferies CRB* 187.49 0.28% -0.36% 6.85%

Brent (Dolar/varil) 63.83 0.25% -3.76% 17.74%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.30 -0.57% -0.74% -22.21%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
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netleri piyasaları primli seyretti. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in Çinli yetkililer ile görüşmek üzere gelecek hafta Şangay'a gideceğini 

bildiren Bloomberg haberi piyasalardaki risk iştahını destekledi. S&P 500 endeksi Salı gününü %1,17 yükselişle kapatırken yükseliş dalgası As-

ya’ya da yansıdı. MSCI Asya Pasifik Endeksi %0,4, Şanghay Bileşik %1, Japon Nikkei ise %0,5 yükseliş kaydetti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

toplantısı öncesi dolar euroya karşı iki ayın zirvesinde bulunuyor. Euro’daki değer kaybında İngiltere'de başbakanlık görevine İngiltere'de ikti-

dardaki Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı olarak seçilen Boris Johnson'un gelecek olması ve bununla birlikte ülkenin Avrupa Birliği'nden an-

laşmasız ayrılık ihtimalinin arttığı endişeleri etkili oldu. Johnson, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Brexit'i 31 Ekim'de tamamlayaca-

ğız ve yaratacağı bütün fırsatları değerlendireceğiz" dedi. Sterlin Johnson'un açıklamalarının ardından bugün 1,2443 dolara gerileyerek geçen 

hafta test ettiği iki yılın dip seviyesi olan 1,2382 dolara yaklaştı. 

Tüketici güven endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre %2 azalarak 56,5 değerini aldı. Mayıs'ta %13 gibi sert bir düşüşle 55,3 değerini ala-

rak 2004'te başlayan veri tarihinin en düşük seviyesine gerileyen, Haziran'da ise 57,6 değerine yükselen endeks böylece tekrar düşüşe geçti. 

Hanenin maddi durumu %1,7, genel ekonomik durum %0,8, tasarruf etme ihtimali endeksi %9, işsiz sayısı beklentisi %1,3 düşüş gösterdi. 

Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Petrol fiyatları, ABD'de özel sektör verisinin ham petrol stoklarında güçlü bir düşüş olduğunu 

işaret etmesi ve Washington ile Pekin'in yüzyüze ticaret görüşmelerine tekrar başlamasının talebin artacağına ilişkin umutları artırmasının ar-

dından yükselişini dördüncü güne taşıdı. Brent petrolün varil başına fiyatı 64 dolar seviyesinde.  

Tofaş (TOASO) – Tofaş yıllık düzenli izin dolayısıyla Ağustos ayında 21 gün üretim yapmayacak. Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya 

göre 5-25 Ağustos tarihlerinde nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapılacak. 

Trakya Cam (TRKCM) – Şişecam portföyünde bulunan 30 milyon TL nominal değerli Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. paylarının tamamını 

58,8 milyon TL peşin bedelle satın aldı. Şirket, yine Şişecam’ın portföyündeki 18 milyon TL nominal değerdeki Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. 

paylarının tamamını 24,3 milyon TL peşin bedelle satın aldı. 

Kordsa (KORDS) – ABD’de yerleşik Axiom Materials şirketinin %95,86’sının 178,3 milyon dolar karşılığında satın alma işleminin tamamlandığı-

nı açıkladı. Axiom Materials, uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri kompozit materyaller sağlıyor. İki 

taraf arasında anlaşma Şubat ayında açıklanmıştı. 

TAV Havalimanları (TAVHL) – 2019 yılı ikinci çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %6 artarak 189,9 milyon euro oldu. Toplam gelirlerin %42’sini oluşturan havalimanı gelirleri %12 yükselirken, servis gelir-

leri %3 geriledi. Şirketin konsolide FAVÖK’ü %11 büyüdü ve 96,2 milyon euro olarak gerçekleşti.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi Mayıs ayında Ni-

san ayına göre %1,69, geçen yılın aynı dönemine göre %24,86 yükseldi. Bina inşaatı maliyet endeksi ise Mayıs ayında bir önceki aya göre %

1,67, geçen yılın aynı ayına göre %25,45 yükseldi. Geçen yılın Mayıs ayına göre malzeme endeksi %24,3, işçilik endeksi %26,17 arttı. Bina dışı 

yapılar için inşaat maliyet endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,75, geçen yılın aynı ayına göre %23,01 yükseldi.  

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düve desteğinin 41 ilden 81 ili kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurdu. Proje kapsamında, 

düve alıcılarına ödeyecekleri bedelin %40’ının hibe edileceğini açıklayan Pakdemirli, 2019'da 16,1 milyar destek vermeyi hedeflediklerini, bu-

nun 12 milyarlık kısmının ödenmiş durumda olduğunu, kalan kısmın da ödeneceğini belirtti.  
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından besilik hayvan ithalatına sınırlama getirildi. Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı'nda yapılan deği-

şiklikle besilik hayvan ithalatını sadece 500 baş ve üzeri kapasiteye sahip sığır işletmeleri sahip oldukları hayvan kadar besilik hayvan ithal ede-

bilecek. Hayvancılık konusunda faaliyet gösteren birlikler ve kooperatifler üyelerinin ihtiyacı için besilik hayvanı ithal edebilecek. Et ve Süt Ku-

rumu (ESK), ihtiyaç halinde besilik sığır ithalatı yapabilecek.  

Sinop’ta balıkçılık sektörüne 10,5 milyon euro’luk yatırım. Sinop'ta, Avrupa Birliği'nce (AB) desteklenen Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin 

Artırılması Projesi kapsamında toplam maliyeti 10,5 milyon euro olan balık işleme ve paketleme tesisi kurulması için çalışma başlatıldı. Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde bu yıl içinde ihale sürecinin başlatılarak 2022 yılında faaliyete geçirilmesi 

hedeflenen tesiste, ilk etapta 81 kişi istihdam edilecek. Proje hakkında bilgilendirme yapan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Salim 

Akbaş Sinop’ta küçük ölçekteki balıkçıların yeterli derecede depolama tesisleri bulunmaması nedeniyle zaman zaman sıkıntılarla karşılaştıkla-

rını aktararak sözlerine şöyle devam etti: “Sezon içinde avlanan tonlarca balığın iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Balıkçılarımız şu an yeterli de-

recede soğuk hava depolarına sahip değiller. Bazen arz fazlası balığın un fabrikalarına gönderildiği veya tekrar denize döküldüğü oluyor. Kuru-

lacak bu tesiste aynı anda 3 bin ton işlenmiş balık muhafaza edilecek. Balıkçılarımız piyasa koşullarının altında hizmet bedeli ile buradan yarar-

lanacaklar.” 

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Milli Piyango ihalesine ilişkin tekliflerin toplandığını ve değerlendirmenin sürdüğünü açıkladı. Türkiye Varlık Fo-

nu'ndan yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet 

alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği anımsatıldı. Doğan Şirketler Grubu Holding yaptığı açıklamada Doğan-Online’nın ihaleye katılmayı 

planladığını öğrendiklerini duyurdu. İhale için teklif verecek şirketler arasında Çek Cumhuriyeti merkezli şans oyunları işletmecisi Sazka Group 

da yer alıyor.  

İnternet üzerinden 5 sipariş sınırı şirketler için kalktı. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın posta ve hızlı kargo taşımacılığına yönelik Gümrük Genel Teb-

liği’nde Değişiklik Yapılmasına Yönelik Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Daha önceki düzenleme ile posta ve hızlı kargo yoluyla ithal edilen 

gönderilere kısıtlama getirilmiş, bir kişi için bir ayda yurt dışından en fazla beş ürün, şirketler ise beş adet numune sipariş edebilmesini karar 

verilmişti. Yeni tebliğe göre, bireysel olarak posta ve hızlı kargoyla bir ayda yurt dışından en fazla beş ürün sipariş edilebilmesi devam edecek 

ancak şirketler için bu kısıtlama uygulanmayacak. 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Haziran ayı verilerini açıkladı. Türkiye’de dört ana ürün grubunda beyaz eşya satışları 

Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre %4 artışla 555 bine ulaştı. Beyaz eşya satışları, yılın ilk altı ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre %9 

düşüşle 2.944 bin adede geriledi. Beyaz eşya ihracatı Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 1.524 bine yükseldi. Aynı dö-

nemde beyaz eşya ithalatı ise %75 düşüşle 9.596 adete geriledi. İlk altı ayda ihracat adet bazında %1 artarken, ithalat %64 düştü. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin yönetmeliğe göre, havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahip-

leri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının sahip veya işleticilerine, yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçları için 

ise kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesine bildirim yapılarak; konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesi, hava aracı-

nın bulunduğu havaalanından kaldırılması ve bütün bu işlemleri 30 gün süre verilecek. Gerekçe belirtilmesi halinde bu süre, Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü'nce 60 güne kadar uzatılabilecek. Hava araçları kaldırılmadıkları takdirde hurdaya ayrılarak ihale yoluyla satılacak. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında ‘Sürdürülebilir Turizmde İşbirliği 

Mutabakatı’ imza töreni gerçekleştirildi. Mutabakat zaptı, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda sürdürülebilir turizmin bölge-

sel ve yerel ekonomik kalkınmada önemli bir araç olarak kullanılmasına çağrı yapıyor. Belge ayrıca, yerleşik turizm uygulamalarının sürdürüle-

bilir bir anlayışla dönüşümünün sağlanması ve sürdürülebilir turizm girişimlerinin desteklenmesinin önemini vurguluyor. 
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Kimya sektörü için 'Singapur kümelenme modeli' önerisi. Türkiye kimya sektörü temsilcileri, liman-endüstri kompleksine ihtiyaç bulunduğu-

nu, sektörün canlanması ve rekabet için "Singapur modeli" bir kümelenmenin hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Türkiye Kimya Sanayi-

cileri Derneği (TKSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Erceber tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel kimya kümelenme trendine karşın 

Türkiye’de henüz bir kimya kümelenmesi bulunmadığını, dünya standartlarında liman-endüstri kompleksine ihtiyacı bulunmakta. 

Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Türk-Rus ortak girişimi arasında “EPC” sözleşmesi imzalandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin tasa-

rım, inşaat ve ekipman tedarikine ilişkin Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Rus Konzern Titan-2 A.Ş. ve IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığıyla 

kurulan girişim arasında yapılan sözleşmenin imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Atom Enerjisi kuru-

luşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev katıldı. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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2019 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. 


