
FED Başkanı Jerome Powell Jackson Hole toplantılarında yaptığı konuşmada, faiz 

oranlarının artmasının ekonomi açısından sağlıklı olduğunu savunarak ABD Baş-

kanı Donald Trump'tan gelen borçlanma maliyetlerindeki yükseliş eleştirilerine 

rağmen kademeli faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. Powell, 

"Ekonomi güçlü. Enflasyon %2 hedefimize yakın ve iş arayanların çoğu iş buluyor. 

Güçlü gelir büyümesi ve istihdam devam ederse, politika faiz aralığı hedefinin kade-

meli olarak artırılması uygun olacaktır" dedi. Powell Trump'tan gelen para politika-

sına dair eleştirilerden bahsetmedi. Trump geçen hafta Pazartesi günü Reuters ile 

söyleşisinde faiz artırımını "pek heyecan verici" bulmadığını ifade etmiş ve merkez 

bankasının ekonomiyi desteklemek için daha fazla çaba göstermesini istemişti. 

Powell konuşmasında ABD'deki ekonomik toparlanmayı ve istihdam artışını korur-

ken enflasyonu kontrol altında tutmak için en iyi yolu kademeli faiz artırımları ola-

rak tarif etti. Finansal krizin ardından benimsediği aşırı gevşek para politikasını 

2015 yılında sıkılaştırmaya başlayan FED bu yıl iki defa faiz artırdı. Cari durumda 

faizler %1,75-%2,0 aralığında. Merkez bankasının gelecek ay ve Aralık'ta da faiz ar-

tıracağı tahmin ediliyor. Faiz ve kur vadeli işlemleri ABD'de gelecek yıl sadece bir 

faiz artırımı yapılacağını, yani faizlerin 2019 ortasında %2,5-%2,75 aralığında olaca-

ğını fiyatlıyor. Son olarak Haziran ayında yayımlanan FED üyeleri tahminlerine göre 

gelecek yıl üç faiz artırımı yapılması öngörülüyor. Ancak para politikasını belirleyen 

bu yetkililerin hepsi Powell'ın görüşlerini paylaşmıyor. Örneğin, St. Louis FED Baş-

kanı James Bullard, aynı gün Powell'dan önce yaptığı açıklamada faiz artırımlarına 

bir süre ara verilmesini istediğini, bu sürede Trump yönetiminin başlattığı vergi in-

dirimleri ve harcama artışlarının ekonomiye verdiği ivmeyi izlemek gerektiğini ifade 

etmişti. Bloomberg TV’ye konuşan Kansas FED Başkanı Esther George ve Dallas FED 

Başkanı Robert Kaplan da bu yıl için 2 faiz artışı daha yapılmasına destek verdi.  

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in, 2016 başkanlık se-

çim kampanyası sırasında ülkenin seçim kampanya finansmanı yasalarını deldiği-

ni itiraf etmesi ve aynı gün Trump’ın eski kampanya direktörü Paul Manafort’un, 

vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir davada 18 suçlamanın 8’inden suçlu bu-

lunmasının ardından ABD başkanının azledilebileceği tartışmaları yeniden alev-

lendi. Fox News’e verdiği röportajda Trump kendisiyle ilgili iddiaları reddetti ve 

görevden azil süreci başlaması halinde piyasaların çökeceğini söyledi. Siyasi geliş-

melere rağmen Cuma günü kapanışta hisse endeksleri S&P, Russell ve Nasdaq yeni 

27-Ağu TCMB, Reel kesim güven endeksi ve KKO, Ağustos 
28-Ağu ABD, Conference Board tüketici güveni, Ağustos 
29-Ağu TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Temmuz 

 Kültür ve Turizm Bak., Sınır giriş istatistikleri, Temmuz 
 ABD, GSYH büyümesi, 2Ç18 
30-Ağu Zafer Bayramı, Tatil 
31-Ağu Almanya, Perakende satışlar, Temmuz 

 
 
 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 95.63            9.390%

22 Nisan 2020 5.125% 86.38            14.710%

18 Mayıs 2021 4.875% 78.50            14.737%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 90,186             1.64% -5.37% -21.80%

BİST-30 111,712          1.58% -4.61% -21.39%

XUSIN 119,566          0.70% 0.43% -7.61%

XBANK 98,493             2.21% -16.15% -42.53%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0048 -1.35% 25.15% 58.48%

Euro/TL 6.9796 -1.25% 24.63% 53.47%

Sepet Kur* 6.4922 -0.86% 24.40% 55.74%

Euro/Dolar 1.1621 0.73% -0.89% -3.13%

Dolar/JPY 111.22 -0.05% 0.05% -1.29%

DXY 95.1460 0.00% 0.50% 3.28%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1205.55 1.74% -1.42% -7.44%

Reuters/Jefferies CRB* 195.80 0.84% -0.91% 0.25%

Brent (Dolar/varil) 75.82 1.46% 2.06% 13.38%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.92 -0.10% -0.54% -1.32%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.53% 27.40%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 22.00% 22.12%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.87% 8.81%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.82% 2.86%
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zirveler kaydetti. Bu hafta ABD'de ikinci çeyreklik döneme dair büyüme revizyonu (Çarşamba) ve Temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları verisi 

(Perşembe) izlenecek. FED'in de yakından takip ettiği kişisel harcamalar çekirdek deflatöründe beklenti aylık %0,2'lik bir artış yönünde. Bu geldiği 

takdirde ABD'de çekirdek enflasyon %2,0'ye yükselmiş olacak (Haziran: %1,9) ve FED hedefini bir kez daha vurmuş olacak. Cuma günü ise Euro 

Bölgesi'ne dair Ağustos ayı öncü enflasyon göstergesi açıklanacak. Tahminler manşet enflasyonun %0,2 arttığı yönünde (yıllık %2,0). 

Suriye’nin İdlib bölgesine yönelik olası bir operasyona ilişkin olarak büyük güçler arasında tartışma yeniden alevlendi. Rus mevkidaşı ile Cenev-

re’de görüşen ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın İdlib’e yönelik operasyonda kimyasal silah kul-

lanmaya hazırlandığını belirterek ülkenin kimyasal silah kullanılması durumunda ABD’nin şiddetle karşılık vereceğini söyledi. Cumartesi günü ise 

Rusya’dan karşı açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, “İşler ABD ve müttefiklerinin istediği gibi gitmediğinde bir prova-

kasyona hazırlanıyorlar” ifadelerini kullandı. Konuya yakın kaynaklara göre Cenevre görüşmesinde Suriye’deki savaşın yeni aşamasındaki riskler 

kadar olası işbirlikleri de görüşüldü. İran’ın bölgedeki askeri varlığı da görüşmelerde ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile 

yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada İdlib’e yönelik askeri bir operasyonun felaket olacağını söyledi. Çavuşoğlu, “Sadece İdlib bölgesi 

için değil, Suriye’nin geleceği bakımından da bir felaket olur” şeklinde konuştu. İdlib’in Astana anlaşması içinde geri kalan tek çatışmasızlık bölgesi 

olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bölgedeki radikal grupların, ılımlı muhalefet ve sivil halkı rahatsız ettiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, bu radikal grup-

ların etkisiz hale getirilmesinin herkes için önemli olduğunu söyledi. 

Para birimi riyalin sert değer kaybettiği ve ekonominin bozulduğu İran'da parlamento, ekonomi ve maliye bakanı Masud Karbasian'ı görevden 

aldı. Riyal Nisan ayından bu yana yarı yarıya değer kaybederken ülkede işsizlik yüksek seviyelerde. Tahran ile yaptığı nükleer anlaşmadan Ma-

yıs ayında çekilen ABD ise Ağustos başında ülke ekonomisine yönelik yaptırımların bir bölümünü tekrar devreye aldı. ABD'nin İran'ın döviz kaynağı 

olan petrol sektörüne yönelik yaptırımları ise Kasım ayında devreye girecek. Yaptırımlar zaten zorluklar yaşayan İran ekonomisi üzerindeki baskıla-

rı daha da artırıyor. 

ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre 9 adet düştü. Mayıs 2016'dan bu yana görülen en büyük 

düşüşün ardından Brent türü ham petrolün varil fiyatı 75,82 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 68,59 dolar seviye-

sine yükseldi. Pazartesi günü sabah saatlerinde ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 75,8 dolar seviyelerinin üzerinde tutunmaya devam etti-

ği görülürken, Batı Teksas petrolünün de yaklaşık 7 dolar daha az primle 68,7 dolar/varil seviyelerinde hareket ettiği görülüyor. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün 14.30’da Paris’te Fransız mevkidaşı Le Marie ile görüşecek, iki bakanın görüşme sonrasında ba-

sın açıklaması yapması bekleniyor. 14.30’da TCMB Ağutos ayı için reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım verilerini açıklayacak. 11.00’de 

Almanya’da IFO güven endeksleri açıklanacak. Güne başlarken dolar/TL 6,0, euro/TL ise 6,95 seviyesinde. Türkiye 5 yıllık CDS’leri 13 Ağustos’ta 

gördüğü 598 puandan hızlı bir çekilme ile 472’ye geriledi. 

 

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankanın 94. kuruluş yıl dönümünü kutlamasında AA muhabirine yaptığı açıklamada; G20 Zirvesi 

için IMF'nin hazırladığı notta ABD ekonomisinin son dönemde yaşanan ticaret savaşlarından en olumsuz etkilenecek ülke olacağı öngörüldüğü-

ne dikkati çekti. Adnan Bali, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde ise farklı bir büyüme modeline duyulan ihtiyaca dikkat çekerken, bunun da 

ancak katma değerli üretim, Ar-Ge, teknoloji, eğitim, hukuk, iş gücü alanlarında mesafe alınması ile mümkün olabileceğini vurguladı. Bali, şu anda 

yaşanan sıkıntıların 2001 krizi ile kıyaslanamayacağını ifade etti. Bali, "Yeterli aksiyon alınmaması durumunda piyasalar, kötü niyetli yaklaşanlar 

tarafından kullanılır. Piyasa, buradaki gecikmeyi cezalandırır. Son yaşadığımız döviz kuru ile ilgili dalgalanmada ise gerek Merkez Bankası, gerekse 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) problemleri giderecek yönde aksiyonlar aldı. Bunların piyasada karşılık bulmaya başladığını 

görüyoruz." dedi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının tutumlarına da değinen Adnan Bali, söz konusu kuruluşları iyileşme dönemlerinde çekingen 

ancak kötüleşme dönemlerinde ise aceleci olarak değerlendirdi.  
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Bankacılık sektörünü de değerlendiren Bali, zor bir dönemden geçildiğini ve bu dönemde bankacılık sektörünün de oldukça hassas değerlendirme 

içerisinde olacağını ifade ederken “Muhataplarımızdan, yani reel sektördeki firmalardan da bankacılık sisteminin müşterisi konumundaki kuruluş-

lardan da samimiyet ve aynı hassasiyeti beklemek durumundayız. Hem onların sağlıklı ilerlemesi hem de bankacılık sisteminin aktif kalitesinin 

korunması bu suretle mümkün olur." dedi. 

TOKİ’den ikinci indirim kampanyası. TOKİ borcunu erken ödeyip tapusunu erken almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik yeni bir indi-

rim kampanyası düzenliyor. TOKİ’den yapılan açıklamada indirim kampanyasına başvuruların 21 Eylül’de başlayacağı belirtildi. TOKİ Başkanı Ergün 

Turan 2018 yılı içinde ikinci kez düzenlenen kampanyada indirim oranını %24’e çıkardıklarını belirtti. Kampanyaya son başvuru 19 Ekim’de yapıla-

bilecek.  

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasında başvuru süresi bugün 

sona eriyor. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) 

üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlık satışlarında korkulduğu kadar fazla stok olmadığını gördüklerini belirtti. Bayram öncesi 

besiciyi mağdur etmeyeceklerini söylediklerini, satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu eliyle alınacağı taahhüdünü verdiklerini hatırlatan 

Pakdemirli, "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız. “ dedi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, enerji konusundaki ortaklığı derinleştirme 

mesajı verdi. İki liderin görüşmesinde Azerbaycan’dan başlayıp, Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaşan ve buradan da Yunanistan ve İtalya’ya 

doğru devam eden Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının (TANAP) ve buna bağlı olarak Güney Koridoru’nun da aralarında bulunduğu kimi proje-

lerin genişletilmesi gündeme geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Azerbaycan’ın enerji arzının çeşitlendirilmesinde Avrupa Birliği (AB) 

için çok önemli bir faktör olduğuna işaret ederek, “Güney Gaz Koridoru’nun hayata geçirilmesi AB’nin enerji tedariki için de öncü rol oynayacaktır. 

Ayrıca Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan ve ticari ilişkileri önemli ölçüde geliştiren Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesini de önemsiyoruz.” diye 

konuştu. 

Türk Hava Yolları (THY), 17- 26 Ağustos tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı tatilinde 2 milyon 340 bin 448 yolcuya hizmet verdi. 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 1 Haziran-15 Ağustos döneminde yaş üzüm ihracatında  

43'lük artış yakalandığını belirterek, bu artışın sezon sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Uçak, yaş üzüm ihracatında Rusya'nın 12 milyon 

dolarlık payla ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, ilgili dönemde Türkiye’ye 61 bin 19 ton yaş üzüm ihracatı karşılığında 40 milyon 261 bin dolar 

döviz kazandırıldığını ifade etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin son 1 yılda kayda aldığı yaş meyve sebze ihracatının %36'lık artışla 197 

milyon dolara yükseldiğini kaydeden Uçak, ihracat hedeflerinin 250 milyon dolara ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi. 

Bu yılbaşından beri her ay düşüş yaşayan hafif ticari araç satışları, Ocak-Temmuz döneminde toplam  23,4 gerilerken, pazarda satılmakta olan 

17 hafif ticari araç markasının 14'ünün satışları geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Hafif ticari araç satışlarını artıran üç marka Mercedes-

Benz, Mitsubishi ve Isuzu oldu. Ford, ilgili dönemde 27 bin 859 hafif ticari araç satışıyla pazar lideri olurken, markanın sattığı hafif ticari araç sayısı 

2017'nin aynı dönemine göre %19,5 azaldı. 19 bin 142 adetle ikinci olan Fiat'ın satışları %29,5 gerilerken, üçüncü sırada yer alan Volkswagen %

20,9 azalışla 11 bin 431 hafif ticari araç sattı. Renault'un hafif ticari araç satışları da %23,7 düşüşle 5 bin 853 olarak gerçekleşti.  

Filo kiralama şirketi Intercity, 2008'de Japonlara sattığı %47’lik hissesini geri alarak yeniden  100 yerli oldu. 2018 yılı Haziran ayı sonu itibarıy-

la sahadaki toplam filo büyüklüğü 36 bin araca ulaşan Intercity, 2020 yılına kadar cirosunu 4 milyar TL’ye, kârını da 250 milyon TL’ye çıkarmayı 

hedefliyor. Bugün şirketin toplam varlıklarının 3 milyar 255 milyon TL’ye ulaştığını belirten şirketin kurucusu Vural Ak, “2020 yılı sonuna kadar 60 

bin araçlık filo büyüklüğü hedefimizi gerçekleştirirsek şirket toplam varlıklarımızı 9 milyar TL’ye, öz kaynak büyüklüğümüzü de 1,9 milyar TL’ye 

çıkarmış olacağız” dedi. 
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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.  

 


