
TCMB dünkü faiz toplantısında, piyasadaki hakim beklentinin aksine, politika faizini 

mevcut seviyesinde tuttu. TCMB’nin 1 haftalık repo faiz oranı %17,75; borç verme oranı 

(faiz koridoru alt bandı) ve marjinal fonlama oranı (faiz koridoru üst bandı), sırasıyla, %

16,25 ve %19,25 olarak korundu. TCMB karar metninde enflasyon baskısının devam etti-

ğini vurguladı. Merkez Bankası, geçmiş aylarda da olduğu üzere, maliyet yönlü gelişme-

lerin ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde etkili olduğunu, fiyat artışları-

nın alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiğini, enflasyon beklentilerinin 

bulunduğu yüksek seviyelerin ise fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya de-

vam ettiğini kabul etti. Öte yandan Banka iç talep koşullarının enflasyon üzerindeki etki-

sinin azalacağını belirtti. İç talebe dair yavaşlama sinyallerinin artmakta olduğunu ve 

dolayısıyla da hızlanan dengelenme sürecinin enflasyonist baskıyı bir nebze hafifletece-

ğini imâ eden Banka mevcut görünüm altında politika duruşunun yeterince sıkı olduğu-

nu vurguladı. Ancak Para Politikası Kurulu, sıkı para politikasının ‘uzun bir müddet’ ko-

runmasının gerekebileceği ve bir kez daha yinelediği cümlesinde ihtiyaç duyulması ha-

linde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği değerlendirmesinde bulundu. ‘Uzun bir 

müddet’ kelimelerinin bu ay metinde yer bulmasının önemli bir yönlendirme amacı 

güttüğü kanısındayız. Kamu maliyesine ilişkin olarak süregelen genişleme yönündeki 

politikaların, sıkı para politikasının finansal istikrar ve finansal aktarım mekanizması üze-

rindeki katkısını zayıflattığı yönündeki düşüncelerin metne de yansıdığı görüldü. Kurul 

üyeleri maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkının altını çizdi. Faiz kara-

rı sonrasında Maliye ve Hazine Bakanı’nın “Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile 

mücadele sürecine azami katkı verilecektir. Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda 

düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır.” açıklamalarını bu kapsamda değerlendir-

mekte fayda var. Karar sonrasında dolar/TL’de 17 kuruşluk (%3,4) sert bir hareket ger-

çekleşti ve kur 4,91 seviyesini gördü. Gün sonuna doğru 4,90’ın altına gelen kur bu sa-

bah 4,8650 seviyesinde. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi kararın hemen ardından 

yükselişe geçti ve gün sonunda bir gün önceki kapanışa kıyasla 184 puanlık yüksek bir 

artış kaydederek gün içi en yüksek seviye olan %18,67’den kapandı. BIST-100 Salı günü-

nü %3,3’ün üzerinde kayıpla tamamlarken endeksi aşağıya çeken temel faktör %5,7 de-

ğer kaybeden bankacılık endeksi oldu . Dün sabah saatlerinde 300 puanda bulunan CDS 

primi ise 320 puanın üzerine yükseldi. Bir sonraki faiz toplantısı 13 Eylül tarihinde. 

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkelerinin liderleri 

iki gün sürecek toplantılar için Johannesburg’da bir araya gelecek. Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılacak. Toplantılara ticaret krizinin damga vurma-

sı bekleniyor.  

25-Tem TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Temmuz 
 TCMB, İmalat sanayi KKO, Temmuz 
 TCMB, Reel kesim güven endeksi, Temmuz 

 ABD, Yeni konut satışları, Haziran 
26-Tem BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 
 Almanya, Tüketici güven endeksi, Ağustos 

30-Tem TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Temmuz 
 BDDK, Aylık bankacılık raporu, Haziran 
 Almanya, TÜFE, Temmuz 
31-Tem TÜİK, Turizm istatistikleri, 2Ç18 
 Kültür ve Turizm Bak., Sınır giriş istatistikleri, Haziran 

 TÜİK, Dış ticaret, Haziran 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.00            7.050%

22 Nisan 2020 5.125% 96.75            7.093%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.18            8.036%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,134             -3.33% -2.41% -20.11%

BİST-30 112,932          -3.56% -2.48% -20.53%

XUSIN 116,192          -2.41% -2.32% -10.22%

XBANK 110,782          -5.69% -13.73% -35.36%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.8831 3.05% 1.29% 28.88%

Euro/TL 5.7062 2.97% 1.14% 25.47%

Sepet Kur* 5.2906 3.03% 1.19% 27.05%

Euro/Dolar 1.1684 -0.05% -0.10% -2.60%

Dolar/JPY 111.19 -0.13% 1.43% -1.31%

DXY 94.6080 0.01% -0.05% 2.70%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1224.15 0.00% -2.74% -6.01%

Reuters/Jefferies CRB* 197.50 0.37% -0.95% 0.65%

Brent (Dolar/varil) 73.44 0.52% -3.76% 9.83%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.73 0.26% 1.94% -7.25%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.48% 20.15%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.67% 16.83%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.17% 7.35%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.94% 2.96%
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BRICS’in gayri safi yurtiçi hasılası ABD’nin toplam üretiminin %90’ından daha yüksek ve ülkelerin toplam 4 trilyon dolardan fazla döviz rezervi söz 

konusu. Bu beş ülkenin tamamının para birimleri ve Hindistan ve Güney Afrika dışında kalanların gösterge hisse endeksi, FED’in sıkılaştırma süreci 

ve ardından da ticaret savaşları tartışması ile değer kaybetti. Toplantılarda korumacılık karşıtı mesajlar vermesi beklenen Çin Devlet Başkanı Xi 

Jinping, Salı günü Güney Afrika’ya 14,7 milyar dolar yatırım sözü vermişti. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Cumhurbaşkanı 

Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider Suriye'deki durumu ele alacak. BRICS’in toplandığı bu dönemde ABD 

Başkanı Donald Trump da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ticaretten sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmstrom ile görüşecek. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına maliye eski bakanı Naci Ağbal atandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhur-

başkanlığı atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Fahrettin Altun getirildi. Aynı gazetede yer alan kararlara göre, Cum-

hurbaşkanlığı başdanışmanlıklarına da Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı. Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve 

Şükran Kodalak getirildi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile yaptığı görüşme son-

rasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu , ABD’nin İran için aldığı yaptırım kararlarını doğru bulmadığını ve Türki-

ye’nin bunlara uymak durumunda olmadığını ifade etti. Bakan bunun ilkesel bir durum olduğunu ve herhangi bir şarta bağlı olmadığını da sözleri-

ne ekledi. Çavuşoğlu, İran yaptırımlarıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere 20 Temmuz'da Türkiye'ye gelen ABD heyetine de bu tutumlarını ilettik-

lerini söyledi. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün yayınladığı bir senaryo analizinde, beklentilerin üzerinde gerçekleşecek bir küresel sıkılaşma 

ortamında, Türkiye’deki tahvil ihraççı şirketlerin kredi notunun önünde en büyük risk unsuru olarak döviz riskini gördüğünü belirtti. Fitch’in 

senaryo analizinde kurumsal şirket ve faaliyet gösterilen sektörlerin, ana beklentiler ötesinde zayıflayan TL, yükselen borçlanma maliyeti ve yavaş-

layan büyümeye olan hassasiyetleri ölçümleniyor. 

Türk Telekom (TTKOM) - 2018'in ilk yarısında, son 10 yılın en iyi ilk 6 ay abone kazanımı sağlayarak 30 haziran 2018 itibariyle toplam abone sayısı-

nın 1,9 milyon artışla 43,5 milyona yükseldiğini duyurdu. 2018'in ilk 6 ayında yıllık %9,4 büyüme ile 9,6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un 

bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da yıllık bazda %21,6 artarak 3,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 ayına göre yıllık 

4,1 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise %41'e ulaştı. TL’nin dolar ve euro karşısında yılın ilk yarısında yaşadığı değer kaybı finansal sonuçla-

ra etki ederek Türk Telekom’un yılın ilk 6 ayında 832 milyon TL zarar açıklamasına neden oldu. Döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında 

Türk Telekom’un net karı yılın ilk 6 ayında geçen senenin ayni dönemine göre %25 artışla 1,4 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Tümosan (TMSN) - Milli Savunma Bakanlığı İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan 73 adet çok maksatlı modern traktör alımı 

ihalesini kazandığını açıkladı. Sözleşme bedeli 13,87 milyon TL, sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günü olarak belirlendi. 

MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK) - 2018-2020 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin EUR cinsinden anapara ve faiz ödemeleri için çapraz döviz faiz 

değişim işlemleri aracılığıyla kur sabitlemesi yaptı. 

Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü operasyonlarda ihtiyaçlara göre hızla yapılan M60T tank modernizasyonunun sahada kendisini 

ispatladığını ve bunun üzerine Savunma Sanayii Başkanlığı ile envanterdeki bütün tankların Aselsan teknolojisi ile modernizasyonuna karar 

verdiğini açıkladı. Bu kapsamda 96,7 milyon euro ve 25 milyon TL büyüklükte bir sözleşme yenilemesi yapıldığı duyuruldu. İhtiyaçlar gözetile-

rek hızla ilerleyen ve FIRAT adı verilen proje kapsamında halihazırda çok sayıda tankın modernizasyonunun gerçekleştirildiği bildirildi. 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), yılın ilk 6 ayında toplam direkt prim üretiminin %14,9 artışla 25,7 milyar liraya çıktığını açıkladı. Bu kapsamda ha-

yat dışı direkt prim üretimi %14,6 artışla 21,9 milyar lira, hayat direkt prim üretimi %16,4 artışla 3,8 milyar lira oldu. Yılın ilk yarısında katılım sigor-

tacılığı kapsamında direkt prim üretimi 869,8 milyon lira olarak gerçekleşti. 
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Valilik öncülüğünde yaklaşık 4 yıl önce Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği altında birleşen tekstilcilerin, konfeksiyon üretimi 

yapan firmaların Diyarbakır'a yatırım yapması için hazırladığı proje, ilgili bakanlıklar ile Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteği ile uygulamaya 

konuldu. Projede öngörülen Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, Diyarbakır-Elazığ karayolunda 129 hektar alanda kurulması için yürütülen 

çalışmalar tamamlanırken bu kapsamda söz konusu bölgeye yatırım yapmak için başvuru yapan firmalara arsa tahsisine başlandı. Aralarında İstan-

bul, Bursa ve İzmir'den gelenlerin de yer aldığı 69 firmanın üretim tesisi kurmak için yer talebinde bulunduğu ifade ediliyor. 360 milyon lira yatı-

rımla 10 bin kişiyi istihdam etmeyi taahhüt eden firmaların, arsa tahsisinin ardından konfeksiyon üretim tesislerinin yapımına başlayacağı belirtili-

yor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denetimi gerçekleştirilen yapı denetim firmalarından mevzuata aykırı hareket edenler, denetçiler ile 

faaliyeti durdurma ve iptal edilen belge sayılarının 2018’in ilk 6 ayına ait rakamlara ilişkin bilgi verdi. Kurum, bakanlığın yılın ilk 6 ayında 147 

yapı denetim kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulduğunu ve yapılan denetimlerde toplam 2 milyon 148 bin 240 lira da cezai işlem uygulandığı 

açıkladı. Yeni 665 denetçiye de yapı denetim belgesi verildiğini ifade eden Kurum, buna karşın kriterlere uymadığı gerekçesiyle 97 denetçinin bel-

gesinin iptal edildiğini kaydetti. 

Habertürk'te yer alan habere göre; 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na 20,8 milyar, Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığı'na ise 21,7 milyar lira ödenek ayrılmıştı ancak iki bakanlığın birleşmesi ile bütçeleri de birleşerek toplam bütçe büyüklüğü 42,5 

milyar liraya ulaştı. Habere göre, Bakanlık söz konusu bütçeyi daha verimli kullanabilmek, harcamaları frenlemek ve tasarruf edebilmek için bir 

çalışma başlattı. Henüz taslak aşamasındaki çalışmaya göre, toplam 42,5 milyar lirayı bulan bütçeden 100 gün içinde 100 milyon lira tasarruf sağla-

nacak. Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışma tamamlandığında, Bakan Bekir Pakdemirli'ye sunulacak. 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarımsal emtiaya dayalı 100 milyon TL tutarında sukuk ihracı gerçekleştirdiğini, önümüzdeki günlerde 300 mil-

yon TL tutarında daha sukuk ihracı planladıklarını açıkladı. TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "TMO ikinci kez dayanak varlık olarak tarımsal 

emtia kullanarak 100 milyon TL'lik sukuk ihracı gerçekleştirdi. İlk ihracı 27 Kasım 2017'de buğday kullanarak gerçekleştiren TMO tarafından 20 

Temmuz 2018 tarihinde Halk Yatırım'ın aracılık ettiği ikinci ihraçta bu kez kabuklu fındık kullanıldı" denildi. 

İstanbul Yenikapı’ya 240 megavatlık (MW) yüzer elektrik santrali kurulacak. İstanbul’un kesintiler nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanmaması için 

Yenikapı açığına doğal gaz ile çalışacak yüzer elektrik santrali kurulması planlanıyor. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından yapılması planla-

nan, santralin ÇED raporu, 2 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu) toplantısında değerlendirilecek. Yüzer 

santralin yılda yaklaşık bin 500 saat çalıştırılmasıyla, ulusal sisteme 360 milyon kilovatsaat (kWh) katkı sağlaması planlanıyor. Öngörüldüğü gibi 

çalıştırılması halinde yılda 108 milyon metreküp doğal gaz kullanacak olan santral, aynı zamanda motorin ile de çalışabilecek. 

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kurulması planlanan ve Danıştay tarafından Nisan ayında iptal edilen Ağan Termik Santrali projesi için yeni çevre 

etki değerlendirme raporu hazırlanıp halkın görüşüne açıldı. DD Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından 2 milyon dolar yatırımla 

kurulması planlanan Ağan Termik Santrali (2 x 790,1 MW termik santrali, Kül depolama alanı ve iskele dâhil) projesi için yeni ÇED raporu hazırlan-

dı. Arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 1000 kişi ve işletme aşamasında ise 500 kişinin istihdam edilmesi planlanan tesiste yıllık ortalama brüt 

elektrik üretimi olarak 12,7 milyar kWh hedeflenmektedir. Santralde ana yakıt olarak kullanılacak ithal kömür Rusya başta olmak üzere Kolombiya 

ve Güney Afrika gibi ülkelerden sağlanacak. 

Spot piyasada elektrik fiyatları, yoğun yağışların akarsu santrallerinde üretimi arttırması, bunun sonucunda doğal gazdan üretimin azalması 

nedeniyle geriledi. Salı günü için megavatsaat (MWh) başına 212,68 TL olarak açıklanan fiyat, bugün için 4,20 TL daha gerileyerek MWh başına 

208,48 TL oldu. Fiyatların düşmesinde, doğal gazdan sağlanan üretim miktarının azalmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Fiyat düşüşünde, 

yurdun özellikle Doğu Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerindeki yağışların akarsu tipi santrallerin üretim miktarında artışa yol açması da rol oyna-

maktadır. 
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Resmi Gazete’de yayımlanan İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve 

yetkileri belirlendi. Kararnameye göre, kurum, çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunması noktasındaki so-

rumluluğu üstlenecek. Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, taşınması, depolanması ile ihracatı, ithalatı, ticareti kurumun faaliyet alanları arasında 

yer alacak. 

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini bizzat kendisinin yöneteceğini, Brexit Bakanının 

süreci kendisinin vekili olarak yürüteceğini belirtti. İngiliz hükümeti 6 Temmuz'da açıkladığı yeni müzakere yaklaşımında, AB ile özel serbest 

ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı. Bu adımın ardından "sert Brexitçi" olarak bilinen Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri 

Bakanı Boris Johnson peş peşe görevlerinden istifa etmişti.  

Rusya Federal İstatistik Servisinin (Rosstat) verilerine göre, Mayıs ayında günlük ortalama 10,6 milyon varil petrol üreten Rusya, aynı dönemde 

günlük ortalaması 9,99 milyon varil olan Suudi Arabistan'ı geride bıraktı. Petrolün Rusya'nın toplam ihracatındaki payı, bu yılın Ocak-Mayıs 

döneminde %28 olarak gerçekleşti.  

Audi yaptığı açıklamada, Macaristan’daki fabrikasında elektrikli motorların seri üretiminin gerçekleştirileceğini belirtti. Audi, günlük kapasite-

nin şu an için 400 adet olarak belirlendiğini, bunun zaman içinde artabileceğini açıkladı.  
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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.  

 


