
Dolar/TL ABD'li rahiple ilgili dün açıklanan kararın olumlu algılanmasının ve ABD ve 

Avrupa'nın ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakereler yapma konusun-

da anlaşmasının etkisiyle dün gece sığ piyasada 4,7650'ye geriledikten bu sabah saat-

lerinde 4,81 seviyesinde işlem görüyor. 10 yıllık tahvil faizi dün öğleden sonra %

17,31'e kadar gevşedikten sonra gün sonunu %17,72'den gerçekleştirdi. 

ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, yükse-

len ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı. 

ABD-AB ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmak üzere bir araya geldiklerini belirten Do-

nald Trump, "Bugün AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri, tarife 

dışı kısıtlamaları ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık." 

dedi. Dow Jones haberine göre, Juncker, ABD'den daha fazla soya ve sıvılaştırılmış do-

ğalgaz (LNG) ithalatı yapacaklarını ve bazı ABD menşeili endüstriyel mallar üzerindeki 

tarifeleri indirecekleri sözünü verdi. Avrupa Birliği için en hassas nokta olan AB çıkışlı 

otomobiller üzerindeki ithal vergileri hakkında ise Juncker büyük bir kazanım sağladıkla-

rını açıkladı. Ticaret görüşmeleri sürdüğü sürece ABD Avrupa Birliği'nden gelecek oto-

mobillere ek vergi uygulamayacak. Bu bir nihai çözüm olmamakla birlikte Juncker za-

man kazanmış oldu. Euro/dolar paritesi haber akışıyla birlikte akşam saat 20.00'de bu-

lunduğu 1,166 seviyelerinden hızla yükselerek 1,173'e ulaştı. Artık ticaret savaşı için göz-

ler bir süre için sadece Pasifik tarafında olacak. Dün Çin'de sermaye piyasalarında dü-

zenleyici otoritenin ABD'li işlemci üreticisi Qualcomm'un yarı iletken üreticisi NXP'nin 

satın alımını onaylamaması işleri bir parça daha zorlaştırabilir. 44 milyar dolarlık bu an-

laşmanın iptal olması beklenirken ülkelerin ticaret üzerinden birbirlerine yolladıkları 

mesajlar da sertleşebilir. 

Küresel hisse piyasasındaki algı Facebook yöneticilerinin önümüzdeki yıllara ilişkin 

olarak sosyal medya devinin kâr marjlarında anlamlı düşüşler öngörmesiyle bozuldu. 

Kişisel bilginin korunmasına yönelik tedbirlerin yarattığı maliyet baskısının yanında rek-

lam gelirlerinin önümüzdeki yıllarda zayıflayacağına yönelik beklentilerin CFO tarafında 

dillendirilmesiyle seans sonrası işlemlerde firmanın piyasa değerinin 150 milyar dolar 

erimesine neden oldu. İkinci çeyrekte Facebook gelirleri ABD, Kanada ve Avrupa'da geri-

ledi. Ancak firma yöneticileri özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelecek reklam gelirle-

ri konusunda karamsar. Bu beklentiler küresel ekonomiye dair olumsuz bir algı taşıması 

sebebiyle de önemli. Facebook etkisiyle Çin'de ana hisse endeksi Shanghai Composite %

0,6 geriledi. Öte yandan ABD'li otomobil üreticileri General Motors, Fiat Chrysler de ti-

caret savaşlarının süreceği öngörüsüyle yılsonu kâr beklentilerini düşürdüler. 

26-Tem BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 
 Almanya, Tüketici güven endeksi, Ağustos 

 Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı 
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% 90.72            8.662%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,369             3.51% -0.61% -17.31%

BİST-30 117,204          3.78% -0.46% -17.53%

XUSIN 118,537          2.02% 0.07% -8.40%

XBANK 117,884          6.41% -11.04% -31.21%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.7668 -2.38% 5.87% 25.81%

Euro/TL 5.5985 -1.89% 6.19% 23.10%

Sepet Kur* 5.2074 -1.91% 6.03% 24.63%

Euro/Dolar 1.1728 0.38% 0.33% -2.23%

Dolar/JPY 110.97 -0.20% 1.04% -1.51%

DXY 94.3630 -0.25% -0.95% 2.18%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1231.16 0.57% -1.63% -5.47%

Reuters/Jefferies CRB* 198.23 0.76% -1.16% 1.42%

Brent (Dolar/varil) 73.93 0.67% -4.75% 10.56%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.78 0.40% -1.87% -5.66%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.22% 20.48%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.72% 18.67%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.97% 2.95%
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yaptığı açıklamada, ticaret savaşının kızışmasının küresel ekonomik büyümeyi %0,4 aşağı 

çekebileceğini belirtti. Açıklamada ticaret savaşından en çok etkilenmesini bekledikleri ülkelerin ABD, Kanada ve Meksika olduğunu belirten 

Fitch, Çin’in çok daha az etkileneceğini de ekledi. Kurum, ABD ve Kanada'nın 2019 yılı büyümelerinde baz senaryoya göre sırasıyla %0,7 ve %1,5 

düşüş olmasını bekliyor.  

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün toplanıyor. Faiz kararı saat 14.45’te açıklayacak. Faizlerde bir değişiklik beklenmiyor ancak karardan 45 

dakika sonra konuşacak olan Başkan Mario Draghi’nin açıklamaları piyasaların odağında olacak. Bir evvelki toplantıda ilk faiz artırımı için 2019 

yaz sonunu işaret eden Draghi bu toplantıda konuyu biraz daha açıklığa kavuşturabilir. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faiz 

artışının gelecek yıl Eylül ya da Ekim ayında olacağı yönünde. Toplantıdan yeni bir bilgi gelme ihtimali çok kuvvetli görünmüyor, zira çekirdek 

enflasyon dinamiği zayıfladı ancak Draghi muhtemelen ekonominin artık daha sağlıklı olduğunu söyleyecektir. Ayrıca artan ticaret savaşı endişele-

rine yönelik Draghi’nin gözlemleri merak ediliyor. ECB daha önce artırılan tariflelerden çok artan gerginliğin güveni zedelemesinin büyüme için 

daha büyük risk olduğu konusunda uyarmıştı. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, 26-28 Temmuz'da Arjantin'de yapılacak olan "G20 Tarım Bakanları Toplantısı"na iştirak etmesi 

bekleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılki konusu "toprak" olarak belirlenen organizasyonda, Kıdemli Memurlar Teknik Toplan-

tıları ile üye ülkelerin tarım bakanlarının veya yetkili temsilcilerinin katılacağı Bakanlar Toplantısı gerçekleştirilecek. Pakdemirli’nin, burada 

"Toprağın önemi ve çölleşmeyle mücadele" konulu bir konuşma yapacağı belirtiliyor. 

Turkcell'in dün akşam KAP'a gönderilen ikinci çeyrek finansallarına göre şirketin net kârı 2. çeyrekte %41 gerileyerek 415,1 milyon TL oldu 

(2017 2. çeyrek net kârı 704,1 milyon TL idi). Turkcell'in grup gelirleri ikinci çeyrekte yıllık bazda %18,3 büyümeyle 5,1 milyar TL olurken şirket 

2018 yılı için %14-16 olan gelir büyümesi hedefini %16-18 olarak yükseltti. 

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank'ın 2018 yılının ilk altı ayında 3 milyar 280 milyon TL net konsolide kâr elde ettiğini belirtti. 

Binbaşgil, 2018’in ilk altı ayında bankanın aktiflerinin 368 milyar TL’nin üzerine çıktığını ve 227 milyar TL’si nakdi kredi olmak üzere toplam 285 

milyar TL kredi desteği sağladıklarını ifade etti. Binbaşgil 2018 yılında 300 milyon dolar seviyesinde yatırım planladıklarını kaydetti.  

Ford Otosan, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve yerlilikte %90’a yaklaşan yeni çekicisi ile iç pazarda lider, küreselde ise; 7 

Avrupalı markanın yanında 8’inci marka olmayı hedefliyor. Rusya, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’da 60’ı aşkın bayi ve servis noktasında hizmet 

aldıklarını söyleyen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2020 yılına kadar 50 ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini belirtti.    

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 5 yıl içinde 13 milyar TL’lik yatırım yapacaklarını açıkladı. En son Emlak Konut GYO’nun Ni-

şantaşı ve Çekmeköy olmak üzere 2,9 milyar lira değerinde iki ihalesini kazanan DAP Holding, bu projeleri için de çalışmalara başladı.  

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) depolama ve taşımacılık hizmeti veren Mos lojistik, kendi iç organizasyonunu yönetmek için “mosk” 

isimli konteyner takip sistemini geliştirdi. Mosk isimli yazılımla iç organizasyonlarını düzenleyerek, müşterilerin de kontrol edebilmesine ola-

nak veren sistem ile şirket kendi operasyonlarını daha esnek bir şekilde takip edebilecek. Şirket ayrıca, 38 bin metrekarelik ek kapalı depolama 

alanı ve yeni kapı girişleri yatırımıyla kapasitesini artırdı. 

Tayvanlı petrokimya şirketi Formosa, ilk kez Ortadoğu petrolüne alternatif olarak ABD ham petrolü satın aldığını açıkladı. Şirketin neredeyse 

her ay Irak’tan Basra ham petrolü satın aldığına dikkat çeken Şirket Sözcüsü, “ABD’nin Mart ayı ham petrol varil fiyatları Basra petrolü fiyatına çok 

yakın. Bununla birlikte ABD ham petrolündeki kükürt bileşeni oranı Basra petrolüne göre daha düşük. ABD petrolünün çalışmalarımıza uygun olup 

olmadığını görmek için önce test edeceğiz. Daha sonra gelecekteki satın alımlarımızı buna göre değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. 

Bulgaristan'da ilk kez elektrikli kamyon montajına başlandı. Ticaret Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan habere göre Lüksemburglu ve Bulgar 

ortakları ile Çinli bir şirket, Filibe kenti yakınlarında bulunan Trakya Ekonomi Bölgesinde kurduğu montaj fabrikasında mini elektrikli kamyonların 

montajını yapmaya başladı. Söz konusu kamyonun 6 ay içinde hazır hale getirilmesi hedefleniyor. 
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Çiğ süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'nden (USK) fiyat artırımı bekliyor. Konseyin Ocak ayında belirlediği ve 1 Şubat'tan bu yana uygulanan 1,53 

liralık çiğ süt kilogram fiyatının artık maliyetleri karşılamadığını belirten üreticiler, kilogram başına 1,80-1,90 lira talep ediyor. Bigadiç Süt Üreticile-

ri Birliği Başkanı Murat Değer, üreticilerin çiğ süt/yem paritesini, 1 litre süt/1,3 kilogram yem şeklinde hesapladıklarını ifade etti. Yılın başında, 

litrede 1 lira 53 kuruş ile bunun yakalandığını ifade eden Değer, Haziran’da toplanması gereken Ulusal Süt Konseyi'nin henüz toplanamadığını ve 

şu an itibariyle yeni fiyat açıklanmadığı için üreticinin sütü mevcut fiyat üzerinden sattığını belirtti. 

ABD Tarım Bakanlığı, diğer ülkelerin gümrük vergisi misillemeleri nedeniyle zarar gören Amerikalı çiftçilere 12 milyar dolar değerinde yardım 

programı uygulanacağını duyurdu. Üreticiler için yaklaşık 12 milyar dolarlık bir yardım programı onaylanırken, Trump hükümetinin uzun dö-

nemde Amerikalı çiftçilerin küresel pazarda daha iyi rekabet edebilmesi için daha adil ticaret anlaşmaları üzerinde çalıştığı kaydedildi.   

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ikinci reaktörü için inşaat izni hazırlıkları tamamlandı. Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye Atom Enerjisi Kuru-

mu’na (TAEK) başvuruda bulunarak bin 200 megavatlık (MW) ikinci reaktör için inşaat iznini Temmuz ayı içerisinde almayı planlıyor. Yaklaşık 20 

milyar dolarlık yatırımın öngörüldüğü Akkuyu NGS kapsamında ilk inşaat izni süreci yaklaşık 3 yıl sürmüştü. 

Van’da, 600 bin metrekarelik alanda kurulum çalışmaları sürdürülen lisanslı Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 30 bin hanenin elektrik ihtiyacı 

karşılanması planlanıyor. Akfen Holding’e bağlı şirketlerden Akfen Yenilenebilir Enerji; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen, 

güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasında en yüksek ikinci kotayı alan Van’ın Edremit ilçesinde 35 milyon doları sabit yatırım 

olmak üzere lisans ücretleriyle birlikte yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla kentin ilk lisanslı GES tesisini kuruyor. Akfen Holding tarafından Edre-

mit ilçesinde 600 bin metrekarelik alanda kurulum çalışmaları sürdürülen 30 megavat kapasiteli GES’in, 20 megavatlık ilk etabında Eylül ayına 

kadar elektrik üretimine başlanması planlanıyor. Akfen Yenilenebilir Enerji, toplamda 88 milyon 356 bin lira teklifle Van için ayrılan 77 megavat 

kapasitenin 30 megavatını elde ederek ön lisans alma hakkı kazanmıştı.  

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin (TÜPRAŞ), ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak, ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazana-

bilmek amaçlarıyla İngiltere'de ofis açacağı bildirildi. TÜPRAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Londra 

ofisinin kuruluş işlemlerinin yılsonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi. 

Dünya otomotiv endüstrisinde kullanılan en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri, SEAT’ın Martorell fabrikasında yer alıyor. Yaklaşık 40 

futbol sahasına eşit bir alan üzerinde bulunan ve 53 bin güneş panelinden oluşan bu santral, yıllık 17 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor. Bu üre-

tim ile günde 3 milyon cep telefonu şarj edilebiliyor veya 15 bin nüfuslu bir kasabanın elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Üretilen bu enerji fabrikada 

kullanılıyor ve Martorell’in toplam elektrik tüketiminin %6’sına karşılık geliyor. Santral, fabrikanın yıllık CO2 emisyonunu yaklaşık 4.000 ton azalta-

rak, bölgede hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı oluyor. 
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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.  

 


