
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz 

oranlarına ilişkin kararını 14.00’te açıklayacak. Yeni TCMB Başkanı Murat 

Uysal başkanlığında gerçekleşecek ilk toplantıda 2016’dan bu yana ilk faiz in-

diriminin gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB Başkanı Uysal göreve gelmesinin 

ardından yaptığı ilk açıklamada, enflasyonun seviye ve oynaklığındaki düşüşle 

birlikte enflasyon beklentilerinin gerilediğini belirterek, mevcut gelişmelerin 

para politikasında hareket için bir manevra alanı oluştuğuna işaret ettiğini 

söylemişti. Benzer gelişmekte olan ülkelerde 270 baz puan olan reel faizin 

ortalamasının Türkiye'de 830 baz puan seviyesinde seyrettiği düşünülürse 

böyle bir manevra alanı var.  İki büyük portaldan (Reuters + Bloomberg) der-

lediğimiz medyan beklenti, %24 seviyesinde olan bir haftalık repo faizinin      

%21,5’e düşürülmesi iken bizim beklentimiz 300 puanlık bir faiz indirimi yö-

nünde. Bununla birlikte beklentilerin çok geniş bir aralığa yayılmış olması da 

dikkat çekiyor. Bloomberg anketinde en düşük indirim beklentisi 50 baz puan-

ken, en yüksek indirim beklentisi 800 baz puan seviyesinde. Vadeli piyasalar-

da yatırımcıların fiyatlaması ise 250-300 baz puanlık bir indirime işaret ediyor. 

Yılsonuna kadar yapılacak indirim beklentilerinin medyanı da 600 baz puan 

olurken yılsonu politika faizine ilişkin beklentiler %15-20 arasında, medyan 

ise %18 seviyesinde şekilleniyor.  

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı bugün saat 14.45’te açıklanacak. 

Piyasadaki hakim beklenti ana refinansman oranının %0, marjinal fonlama 

faizinin %0,25 ve mevduat faizinin de -%0,40 seviyesinde sabit kalması yö-

nünde. ECB Başkanı Mario Draghi 15.30’da basın toplantısı düzenleyecek. 

Draghi’nin ekonomideki yavaşlama nedeniyle (Çarşamba açıklanan öncü PMI 

verileri de beklentileri karşılayamadı) Eylül ayında faiz indirimi yapılacağı yö-

nünde bir mesaj vermesi bekleniyor.  ECB’nin faiz indirim sinyali vermesi bek-

lenen bugünkü faiz kararı öncesinde euro iki ayın dip seviyelerine yakın işlem 

gördü. Dün gelen öncü PMI verilerinde, Almanya'da imalat sektörünün yedi 

25-Tem TCMB faiz kararı (TSKB bek. politika faizi %21,  
                                 Piyasa bek. politika faizi %21,5) 
 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-100 103,457          0.88% 8.42% 13.35%

BİST-30 130,745          0.94% 9.44% 14.34%

XUSIN 117,172          1.17% 5.67% 11.73%

XBANK 149,403          0.45% 11.40% 26.90%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7046 -0.21% -1.33% 7.88%

Euro/TL 6.3566 -0.30% -3.18% 5.03%

Sepet Kur* 6.0354 0.02% -2.50% 6.38%

Euro/Dolar 1.1139 -0.11% -1.88% -2.88%

Dolar/JPY 108.17 -0.04% 0.97% -1.27%

DXY 97.7290 -0.01% 1.57% 1.61%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 17.96% 17.68%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.32% 16.28%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.05% 2.08%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.219%

22 Nisan 2020 5.125% 99.83            5.355%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.52            6.949%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1425.80 0.62% 1.24% 11.15%

Reuters/Jefferies CRB* 188.01 0.28% -0.36% 6.85%

Brent (Dolar/varil) 63.18 0.24% -4.84% 16.52%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.22 0.27% 1.44% -24.29%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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yılın en keskin daralmasını kaydetmesi, Fransa'da ise imalat ve hizmet sektöründe büyümenin beklenmedik şekilde yavaşlaması ile euro dolar 

karşısında geriledi. Parite bu sabah 1.1135 seviyesinde. 

Piyasalar ABD ile Çin arasında gelecek hafta yapılacak müzakerelerde ilerleme sağlanacağı ve büyük merkez bankalarının para politikaları-

nı gevşeteceği beklentilerinden destek buluyor. ABD'de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri dün çip üreticisi Texas Instruments şirketinin yarı 

iletken talebinde gözlenen yavaşlamanın tahmin edildiği kadar uzun sürmeyeceğine işaret etmesiyle birlikte teknoloji şirketleri öncülüğünde 

yükseldi. Çin'in 300 büyük şirketini izleyen CSI 300 endeksi %0,5 yükselirken ülkenin hisse piyasaları ABD ile Çin arasında gelecek hafta yüz 

yüze yapılacak ticaret müzakerelerini bekliyorlar. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarının izleyen MSCI endeksi %0,2 artıda seyrediyor. 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı dö-

nemlerde ürün satımının iyi planlanmaması ve rekoltenin iyi hesap edilememesi sebebiyle tarım ürünlerinin fiyatlarında dalgalanmalar görül-

düğünü ve lisanslı depoculuğun bu duruma çözüm olacağını ifade etti. Törende konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Ürün 

İhtisas Borsası sayesinde tarımla uğraşan kişilerin ve kurumların lisanslı depolardaki ürünlerini elektronik senetler ile satabileceklerini ve bun-

ları bankaya göstererek kredi kullanabileceklerini bildirdi. Pekcan 163 firmanın ürün ihtisas borsasına başvurduğunu ve 80 firmaya faaliyet izni 

verildiğini ifade ederken, kurulu kapasitenin 4 milyon 77 bin tona ulaştığını ve hedeflerinin bunu 14 milyon tona çıkarmak olduğunu sözlerine 

ekledi.  

Restoran işletmecisi TFI TAB Gıda Yatırımları (TFI) Çin operasyonlarına Popeyes markasını ekledi. Çin’deki operasyonlarına 2012 yılında Bur-

ger King ile başlayan ve 1.000’in üzerinde restoran sayısına ulaşan TFI, 10 yılda sistemine 1.500 yeni Popeyes restoranı eklemeyi hedefliyor. 

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Facebook’un Cambridge Analytica skandalı nedeniyle 5 milyar dolar ceza ödeyeceğini duyurdu. 

FTC’nin kararı para cezasının yanında veri koruma çalışmalarını güçlendirme taleplerini de kapsıyor. Ayrıca Facebook, ABD Menkul Kıymetler 

ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile de, politika değişimleri ve 100 milyon dolarlık ceza içeren bir anlaşmaya varıldığını da duyurdu. Ceza kararının 

açıklanmasının ardından şirket hisseleri %1,2 düştü. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 6 milyar dolarlık düşüşle 570 milyar dolara geriledi.  

Çin, otomobil sektöründeki satın almalarını hızlandırarak sektörde pazar rolünden yatırımcı rolüne geçiş yapıyor. Çinli şirketlerin Çinli ol-

mayan otomotiv firmalarına yönelik 2008 yılından beri süren ve yarısından çoğunun son iki yılda gerçekleştiği alımları artarak devam etti. 

2010 yılında milyarder Zhejiang Geely Holding Group Co. Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Liu Shufu’nun Ford Motor Co.’dan Volvo Cars’ı 

alması bu geçişe öncülük etti. Bundan yaklaşık dört sene sonra, bir diğer Çinli firma Dongfeng Motor Şirketi'nın Peugeot Citroen’in %14’lük 

hissesini aldı. Bu alandaki en büyük yatırım olan Geely’nin 2018’de 9 milyar dolara Daimler’in yaklaşık %9,7’sini satın alması şirketin Alman 

lüks otomobil şirketinin en büyük hissedarı olmasını sağladı. BAIC tarafından Salı günü açıklanan satın alma, şirketi Daimler’in en büyük üçün-

cü hissedarı yaptı. Bunun Çin hükümeti tarafından küresel bir otomobil üreticisine yapılan en stratejik yatırımı temsil ettiği belirtildi. 

Avrupa'da otomotiv satışları ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre %1,9 azalarak 9,8 milyon düzeyinde gerçekleşti. Otomotiv Distribütör-

leri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2019 Haziran ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değer-

lendirmesi" yayımlandı. Bu dönemde otomotiv pazarında en fazla düşüş %37,8'le İzlanda'da, %27,4'le İsveç'te ve %12'yle de Finlandiya'da gö-

rüldü. Satışlarını en çok artıran pazarlar ise %37,9'la Litvanya, %17,2'yle Romanya, %7,2'yle Macaristan oldu.  

LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmasına ilişkin karar bekleniyor. Otomobil kullanıcılarının %38’ini oluşturan 5 milyona yakın LPG’li 

araç sahibi ve LPG sektörü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu, LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmasına ilişkin kararı 

bekliyor. Müstakil Likit Petrol Gazcıları Kit Satıcıları ve Otogaz Bayileri Derneği (MÜSLPGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavaşçı yaptığı 
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açıklamada, “LPG'li araçlar uzun yıllardır Avrupa'da kapalı otoparklara serbestçe girebiliyor. Türkiye'de sürdürülen haksız yasağın son bulaca-

ğını ümit ediyoruz. Sayın Bakan'ın bu yasağın kaldırılması yönündeki çalışmalarını destekliyor, bir an önce müjdeli haberin gelmesini diliyoruz” 

dedi. 

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın Kıyıköy alım terminalinin inşaat çalışmalarının %90’ı tamamlandı. Türkiye’ye yılda 31,5 milyar metreküp 

doğal gaz iletecek olan ve iki paralel hattan oluşan TürkAkım projesinin alım terminalinin inşaat işlerinin tamamlanmasının ardından Aralık 

ayında faaliyete geçmesi bekleniyor. Birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, BOTAŞ tarafından hayata geçirilen kara hattıy-

la Lüleburgaz yakınında doğal gaz dağıtım hattına bağlanarak Türkiye’nin kullanımına sunulması planlanıyor.  

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) gelecek 5 ve 10 yıllık dönemlerde bölgesel bağlanabilecek kapasite raporunu yayınladı. Raporda Türkiye 

elektrik üretim kapasitesi için kurulu güç tahmini 2024 yılı için 111,7 GW, 2029 yılı için ise 127,7 GW olarak yer aldı. Rapora göre 2024 yılı so-

nuna kadar 20,8 GW, 2029 sonuna kadar ise ilave 6,5 GW olmak üzere 15 iletim bölgesinin 9’unda toplamda 27,3 GW bölgesel kapasite sağla-

nacak. İçerisinde İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’nin yer aldığı birinci iletim bölgesine ise 10,1 GW kapasite tahsis edileceği belirtildi.  

Denizcilik yakıtı karışımındaki zorunluluklar kaldırıldı. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), denizcilik yakıtlarının hazırlanmasıyla ilgi-

li karışım kurallarını yürürlükten kaldırdı. Değişiklik uyarınca, Karar’da yer alan “Denizcilik yakıtlarının hazırlanması hariç, akaryakıtlar birbiriyle 

karıştırılamaz. Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı, rafinerici ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince gerçekleştirilebilecek denizcilik 

yakıtlarının hazırlanmasında, motorin, fuel oil türleri ve denizcilik yakıtları kullanılabilir. Karışım sonucu elde edilen ürünün denizcilik yakıtla-

rından olması zorunludur” ifadesi yürürlükten kaldırıldı. 

EPDK'nın katkılı akaryakıt düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, dağıtıcı firmalar farklılaştırılmış 

akaryakıtları piyasaya sunmadan önce katkı maddesi hakkında bilgi ve raporları EPDK'ya sunacak. Dağıtıcılar farklılaştırılmış akaryakıt satışı 

yapan bayilerden de sorumlu olacak.   

Türkiye'den yurt dışına gaz ihracatı yapabilen şirket sayısı 14 oldu. EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre Aygaz ve Shell firmalarına do-

ğal gaz ihracatı lisansı verildi ve doğal gaz ihracatı yapabilecek firma sayısı 14’e yükseldi. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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. 


