
Güne ABD ile AB'nin ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakereler yapma 

konusunda anlaşmalarının desteğiyle 4,80'in altını test ederek başlayan dolar/TL gün 

içinde 4,81-4,82 aralığındaki dar bantta seyretti. Kapanışa doğru ABD Başkan Yardım-

cısı Mike Pence'in Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğine ilişkin açıklamasıyla kur yük-

seliş kaydetti. İlk tepki olarak 4,8835 ile günün en yüksek seviyesinde kalıcı olmadı ve 

gün sonunda 4,85'e geriledi. Dolar/TL piyasa kapanışından sonra gelen ABD Başkanı 

Trump'ın twitter açıklamasına tepki vermedi. ABD kaynaklı bir diğer gelişmede ise ABD 

Senatosu Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını 

kısıtlayan bir tasarıyı kabul etti. Komisyondan geçen bu tasarı senatörlerin ve temsilciler 

meclisi üyelerinin oyuna sunulacak. Kongrenin her iki kanadında da tasarı değişikliğe 

uğrayabilir. Aynı hükümlerle iki kanattan da geçerse tasarı yasalaşmak için Başkan’ın 

imzasına gidecek. Tasarı farklılaşan hükümlerle geçerse uzlaşı toplantısı düzenlenecek 

ve sonra Başkan'a teslim edilecek. Tüm bu süreç içerisinde tasarının herhangi bir ka-

natta takılma ve/veya Başkan tarafından reddedilme olasılığı  da mevcut. Böyle bir du-

rumda tasarı komisyona geri iade ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam 

saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, faizlerde ve para politikası yakla-

şımında değişiklik yapılmadığı kararın ardından düzenlenen basın toplantısında önem-

li mesajlar verdi. Başkan faiz oranları hakkında bir evvelki toplantıda paylaşmış olduğu 

yönlendirmenin değiştirilmesi yönünde bir gereksinim olmadığını, piyasa fiyatlamaları 

ve anket sonuçlarından hareketle bu yönlendirmeyi oldukça etkili bulduğunu ifade etti. 

Hatırlanacağı üzere bir evvelki toplantıda Draghi ilk faiz artırımı için 2019 yaz sonunu 

işaret etmişti. Ancak hafta içinde bazı ECB yetkilileri piyasanın Aralık 2019’da olan ilk faiz 

artırımı fiyatlamasının öne çekilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdi. ECB'nin 

menkul kıymetler hesabında duran ve itfası gelen tahvillerden sağlanacak gelirin nasıl 

kullanılacağını henüz görüşmediklerini belirten Draghi para piyasasında oluşan beklenti-

lerin ECB yönetim kurulu beklentileri ile uyumlu olduğunu söylemekle yetindi. ECB, Eylül 

ayına kadar aylık 30 milyar euro, sonrasında Aralık 2018’e kadar aylık 15 milyar euro 

varlık alımı yapacak ve yıl sonunda programı tamamlayacak. Varlık alım programı ta-

mamlandıktan sonra vadesi gelen varlıklardan elde edilen ana paralar yeniden yatırıma 

yönlendirilecek. Ancak bu süre şu an için bilinmiyor. Makro tarafta ise Draghi Euro Böl-

gesi'nde ekonomik büyümenin ilk çeyrekteki zayıflığa rağmen görece güçlü ve geniş ta-

banlı olduğunu ifade ederken enflasyon konusunda orta vadeli hedef seviyeye ulaşmak 

hususunda çeşitli cesaret verici ipuçları aldıklarını ancak zafer ilan etmek için henüz er-

ken olduğunu söyledi. 

27-Tem TCMB, Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, Haziran 
 ABD, 2. çeyrek GSYH büyümesi 
 ABD, 2. çeyrek kişisel tüketim harcamaları 

 ABD, Michigan güven endeksi, Temmuz 
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 
1-Ağu Türkiye, imalat sanayi PMI, Temmuz 
 Japonya, Nikkei imalat PMI, Temmuz 

 Almanya Markit/BME imalat PMI, Temmuz 
 ABD, Markit ve ISM imalat PMI, Temmuz 

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% 90.71            8.677%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,817             -0.58% -1.47% -17.79%

BİST-30 116,489          -0.61% -1.35% -18.03%

XUSIN 118,329          -0.18% -0.23% -8.56%

XBANK 116,345          -1.31% -12.27% -32.11%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.8639 2.04% 3.19% 28.37%

Euro/TL 5.6710 1.29% 4.87% 24.70%

Sepet Kur* 5.2693 1.32% 4.36% 26.28%

Euro/Dolar 1.1641 -0.74% 1.52% -2.96%

Dolar/JPY 111.22 0.23% 0.65% -1.29%

DXY 94.7500 0.03% -0.67% 2.88%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1222.27 -0.72% -2.05% -6.16%

Reuters/Jefferies CRB* 200.10 0.18% -1.83% 1.60%

Brent (Dolar/varil) 74.54 0.83% -4.25% 11.47%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.78 0.14% -0.54% -5.72%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.09% 20.22%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.29% 17.72%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.29% 7.17%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.98% 2.97%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



Piyasalarda Bugün | 27 Temmuz 2018 2 

Son olarak Başkan Draghi, ABD ile AB'nin vardığı anlaşmayı dikkate aldıklarını ancak içerikle ilgili yorum yapmanın erken olduğunu belirtti. Draghi 

açıklamalarının ardından euro/dolar kuru 1,174 seviyelerinden 1,164'e geriledi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık 

kredi paketinin tamamlandığını açıkladı. Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli 

finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi 

paketi tamamlandı" dedi. 

Enflasyonu ilgilendiren konuda ise Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatla-

rında kilogram başına 5,75 TL'yi geçmeyecek şekilde %15 civarında artış olacak. İstanbul'daki bazı fırınlar bu zammı geride kalan hafta içerisin-

de fiyatlarına yansıtmaya başlamıştı. Ekmek fiyatları enflasyona etkisi nedeniyle yakından izleniyor. TÜİK verilerine göre gıda ve alkolsüz içecekler 

kaleminin enflasyon sepeti içindeki ağırlığı %23 iken ekmeğin ağırlığı %2,1 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla %15'lik bir ekmek zammı manşet 

enflasyonun 0,3 yüzde puan yükseleceği anlamına geliyor. Tüketici fiyatları Haziran'da yıllık olarak %15,39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gele-

rek son 14 yılın zirvesinde bulunuyor. Ekmek fiyatlarındaki artışın büyük bölümü Ağustos ayında enflasyona yansıyacak.  

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verileri 15.30’da açıklanacak (Ağustos ve Eylül aylarında ise bu rakam revizyona tabi olacak). Kuvvetli 

seyreden kişisel harcamalar ve Çin’in uygulamaya alacağı kota öncesinde soya ihracatındaki büyük sıçrayış büyüme üzerindeki beklentileri yükselt-

miş durumda. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi büyümenin ilk çeyrekteki %2,0’den %4,2’ye yükseleceği yönünde.  

Tofaş (TOASO) - Yılın ikinci çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre %17,8 artırarak 368 milyon liraya yükseltti. Ancak, yavaşlayan 

iç pazara paralel olarak yurtiçi satış ve üretim tahminlerini düşürdü. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, tahminlerini düşürmesine gerekçe olarak 

ikinci çeyrekte seçimlerden önce oluşan belirsizlikleri, kurlarda ve faiz oranlarında yaşanan artışları gösterdi. Otomobil ile hafif ticari araç üreten 

ve çoğunu Avrupa'ya ihraç eden Tofaş'ın ikinci çeyrek satış gelirleri ise %12,3 artarak 505 milyon liraya çıktı. Tofaş, yılsonu tahminlerinde ihracat 

kaleminde değişikliğe gitmezken, yurtiçi satışlarını 90-95 bin ve hafif araç pazarını 800-820 bin adet olarak aşağı yönlü revize etti.   

Şişecam (SISE) - Şişecam Cam Ambalaj'ın yaklaşık 66 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği yeni fırını Ağustos ayında üretime başlayacak. 

Şişecam Topluluğu'nun Endüstri 4.0'a uygun şekilde yeni teknolojiyle kurduğu ve yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırın yatırı-

mıyla Türkiye’deki yıllık cam ambalaj üretim kapasitesi yaklaşık 1,2 milyon tona ulaştı. Şişecam Cam Ambalaj, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mersin 

Cam Ambalaj Fabrikası'nda gerçekleştirdiği 33 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'deki üretim kapasitesini 1 milyon ton seviyesinin üzerine taşımıştı. 

Borusan Mannesman (BRSAN) - Borusan Mannesman otomotiv segmenti odaklı yapacağı toplam 75 milyon dolarlık yatırım planının finansmanı 

kapsamında ING ile toplam 53 milyon dolar tutarında 2 yılı geri ödemesiz toplam 6 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. Şirketten dün akşam KAP'a 

yapılan açıklamada yatırım finansmanının ikinci fazı olan Avusturya Eximbank (OEKB) garantisiyle temin edilecek krediye ilişkin sözleşme sürecinin 

de sene sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. 

Garanti Bankası (GARAN) - İkinci çeyrekte %23 artışla 1,9 milyar lira net kâr açıklayan Garanti Bankası, makro gelişmelerin yılın başında tahmin 

ettiklerinden önemli ölçüde farklılaşmasının etkisiyle 2018 beklentilerini revize etti. 2018 için yaklaşık %3 öngördükleri NPL rasyosunu %4,0-4,5 

aralığına yükseltti, Garanti Bankası'nın takipteki kredi rasyosu ikinci çeyrek sonunda %3,1 seviyesinde. Banka ayrıca TL kredilerde büyüme beklen-

tisini düşürürken, yabancı para kredilerde ise yıllık büyümeyi "yatay"dan "daralma"ya çevirdi. İkinci aşamada izledikleri bazı dosyaların ikinci yarı-

da takipteki kredilerde sınıflandırılması ihtimali arttığına dikkat çekilirken net kredi riski maliyetinin 150 baz puana yakın öngörüldüğü belirtildi. 

Kredi büyüme beklentilerini de revize eden banka TL kredilerde yıllık beklediği yaklaşık %14-15 aralığını "%14'ün altı" olarak güncellerken, yabancı 

para kredilerdeki yıllık büyümeyi ise "yatay"dan "daralma"ya revize etti. Banka buna karşılık 2018 için net ücret komisyon gelirlerindeki yıllık bek-

ledikleri %11-12 büyümeyi %20'den fazla büyüme olarak güncelledi. Garanti Bankası, net ücret komisyonların yanı sıra net faiz marjının ve operas-

yonel giderlerin beklentilerden iyi seyretmesini, aktif kalitesindeki olumsuz etkileri dengeleyecek tampon olarak görüyor. 
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Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, yılın ilk altı ayında köprü ve otoyollardan geçen 227,3 milyon araçtan 883,9 milyon 

lira gelir elde edildi. Haziran ayında ise köprü ve otoyolları kullanan araç sayısı 41,5 milyon olurken, bu araçlardan 142,8 milyon lira gelir sağ-

landı. 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, lojistik sektörüne yönelik kredilendirme yapacak kuruluşların bulunma-

dığını, sektöre destek verecek bir finans şirketi ya da banka kurulması gerektiğini ve UND’nin bu çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Ağırlıklı 

olarak küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşan bir sektör yapısının bulunduğunu belirten Şen, uluslararası işlere talip olabilmek için endüstrinin 

birleşmelerle ölçeklerini kuvvetlendirmesi gerektiğini ifade etti.     

China National Petroleum Corporation (CNPC) petrol ve doğal gaz üretimini artıracak. Çin kamu enerji şirketi CNPC, Sincan Uygur Özerk Bölge-

si'nde petrol ve gaz üretimini artırmak için 2020 yılına kadar 22 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı. CNPC'nin açıklamasına göre iki yıl içinde 

Sincan bölgesinde üretim 50 milyon tonu aşacak. 

Rusya Enerji Bakanlığı, 2018 yılı için petrol üretimi tahminini 3,5 milyon ton yükseltti. Bu yıl petrol üretiminin 30 yılın en yüksek seviyesine 

çıkacağını öngören Rusya Enerji Bakanlığı, üretim tahminini 551 milyon ton olarak duyurdu. 2019 yılında da üretimin 555 milyon tona ulaşması 

bekleniyor. 

Güriş Holding, Afyonkarahisar’daki Kocatepe Rüzgâr Enerji Santrali’nde (RES) her biri 4 megavat (MW) kurulu güce sahip 25 adet Enercon (E-

126 EP3) türbin kuracak. 116 metre kule yüksekliği ve 127 metre kanat çapına sahip Enercon türbinler, özel tasarımları sayesinde düşük ve orta 

güçteki rüzgârlarda da yüksek güç üretebilecekler. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin bu yıl içerisinde Akdeniz’deki ilk kuyusunu açacağını bildirdi. “Kuşak ve 

Yol” Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi’nde konuşan Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri ile Akdeniz ve Kara-

deniz’de sismik arama ve sondaj faaliyetlerine hız verdiklerini söyledi. Zirvede doğalgaz arz güvenliğinin önemine de vurgu yapan Dönmez, 

“Doğalgaz depolama alanında Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisleri’nin mevcut kapasitelerinin geliştirilmesine devam ediyoruz. Nihai 

hedefimiz; yıllık doğalgaz tüketimimizin en az %20’sini depolayacak güçlü bir depolama altyapısını hayata geçirmek.” açıklamasında bulundu. 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalarda Türkiye’nin nihai enerji tüketiminde 23,9 milyon ton eşdeğer petrol 

tasarrufu hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın ve yönetim kurulu 

üyelerine yapmış olduğu konuşmada enerji verimliliğinin 2023 yılı ulusal strateji hedeflerinden biri olduğunu belirtirken enerji tüketimindeki ta-

sarrufun öneminden bahsetti.  

Son Kaynak Kullanım Tarifesi’nde yeni bir ayarlama yapılması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Son Kaynak Tedarik 

Tarifesi nihai faturada Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki bir sanayici OSB dışındaki bir sanayiciye göre daha yüksek fiyattan elektrik alıyorsa, 

eşit taraflar arasında haksız rekabete yol açan bir durum varsa bunu düzeltmemiz lazım. Yeni bir ayarlama yapacağız.” dedi. 

Avrupa’nın rüzgâr enerjisi kapasitesindeki büyüme 2018 yılının ilk yarısında yavaşladı. WindEurope'nin verilerine göre Avrupa'da rüzgâr enerji-

si kapasitesi 2018'in ilk yarısında 4,5 gigavat (GW) arttı. 2017'nin aynı döneminde kapasite 6,1 GW büyümüştü. Aynı dönemde en yüksek kapasite 

artışı 1,6 GW ile Almanya’da olurken, Türkiye 141 MW ile altıncı sırada yer aldı.  

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle dikkati çekecek olan 

1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar Anadolu yakasındaki bölümde de hızlandırıldı. Köprünün yapımının temelinin atıldığı ilk günden bu 

yana yakından takip edildiğini belirten Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 18 Mart 2017’de temeli atılan projede inşaat çalışmalarının 24 saat 

aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanan köprü, yap-işlet-devlet modeliyle "Daelim-

Limak-SK E&C-Yapı Merkezi Türk-Kore Ortak Girişimi" tarafından yapılacak. 
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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.  

 


