
Piyasalarda yüksek volatilite sürüyor. Cuma günü Powell’ın Jackson Hall’daki 

konuşmasında arzu edilen güvercin açıklamaları yapmamış olması ve karşılıklı 

tarife kararlarıyla ticaret görüşmelerinde gerilimin zirveye çıkması sonucu 

dün Avrupa ve Türkiye piyasalarının güne olumsuz başlarken gün içerisinde 

Trump’ın ticaret görüşmelerinde tarafların tekrar masaya oturacağına ilişkin 

yaptığı açıklama riskli varlık fiyatlamalarında iyileşme sağladı. Güne özellikle 

bankacılık hisselerindeki düşüşler neticesinde 1.500 puan kayıpla başlayan 

Borsa İstanbul, öğleden sonra gelen alımlarla günü yatay kapatmayı başardı. 

Kur cephesinde ise Trump’ın açıklamaları dolar/TL’yi 5,77 seviyesine kadar 

çekerken, bu noktada kalıcı olunamadığını ve tekrar 5,80’nin üzerine çıkıldığı-

nı gördük. Bu sabah itibariyle 5,8150 seviyelerinde seyreden dolar/TL’de 

Londra piyasalarının tatilden sonra tekrar açılmasıyla birlikte daha gerçekçi 

fiyatlamalar görebiliriz. Trump, son 48 saat içinde Pekin'le birçok telefon gö-

rüşmesi gerçekleştirdiğini ve Çin'le bir anlaşmaya varmaya yakın olduklarını 

söyledi. Trump ayrıca, AB ile ticaret anlaşması yapmaya çok yakın olduklarını, 

Japonya’ya otomotiv vergisi getirmeyi şu an değerlendirmediğini ve İran tara-

fının bir anlaşma isteğinde olduğunu ifade etti. Avrupa tarafında ise İtalya 

hükümet krizi takip edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarel-

la'nın geçen hafta yaptığı ilk tur istişarelerinde, bazı partilerin hükümet kurma 

çalışmaları için süre istemesinin ardından gözler bugün ve yarın yapılacak 

ikinci tur istişarelere çevrilmiş durumda. 

G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Açıklanan bir sayfalık sonuç bildir-

gesinde, anlaşmazlıkların ortadan kaldırılabilmesi ve hızlı çözümler üretmek 

için Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) işleyişinin değişmesi gerektiği belirtildi. 

Bildirgede, G7 ülkelerinin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) 

gelecek yıl uluslararası vergi hususunda çözüm bulacağına yönelik bir anlaş-

ma sağlandığı kaydedildi.  

OECD bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamların açıkladı. OECD böl-

gesi, bu yılın birinci çeyreğinde %0,6 büyürken, ikinci çeyrekte büyüme %0,5 
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 97,101             -0.05% -6.14% 6.39%

BİST-30 120,907          -0.08% -7.52% 5.74%

XUSIN 111,968          0.66% -4.44% 6.76%

XBANK 134,543          -0.26% -9.95% 14.27%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.8201 1.06% 1.55% 10.07%

Euro/TL 6.4659 0.78% 1.73% 6.83%

Sepet Kur* 6.1381 0.92% 1.65% 8.29%

Euro/Dolar 1.1100 -0.39% 0.17% -3.22%

Dolar/JPY 106.12 0.69% -3.01% -3.14%

DXY 98.0810 -0.10% 0.04% 1.89%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 17.01% 16.25%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.00% 16.72%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.11% 7.08%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.52% 1.53%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.190%

22 Nisan 2020 5.125% 100.09         4.970%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.13            6.663%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1526.00 -0.01% 6.96% 18.97%

Reuters/Jefferies CRB* 177.37 0.19% -4.85% 1.00%

Brent (Dolar/varil) 58.70 0.41% -8.93% 8.45%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.23 -0.22% 4.49% -24.32%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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seviyesine geriledi. OECD bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde 2018'nin aynı dönemine göre %1,7 artan GSYH, ikinci çeyrekte %1,6 yükseliş kay-

detti. Yedi büyük ekonomi arasında ABD %2,3 ile çeyreklik en yüksek büyüme oranına sahip olurken, İngiltere ikinci çeyrekte %0,2 daraldı. 

Merkez Bankası Ağustos ayı kapasite kullanım oranlarını açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya 

göre 0,3 yüzde puan artarak 76,2 seviyesinde gerçekleşti. Sonuçları ürün gruplarına göre incelediğimizde dayanıksız tüketim malları ve yatırım 

malları gruplarının 1 puana yakın yükseldiğini, ÖTV ve KDV teşviklerinin sona ermesinden olumsuz etkilenmeyi sürdüren dayanıklı tüketim 

grubunun ve ara mallar grubunun sınırlı düşüş gösterdiğini görüyoruz. 

Merkez Bankası tarafından Ağustos ayı reel kesim güven endeksi açıklandı. Mevsimsellikten arındırılmış endeks Ağustos’ta bir önceki aya 

göre 5,5 puanlık artış gösterdi ve 102,1 değerini aldı. Endeks, 4 ay sonra ilk kez, bu yıl ise ikinci kez 100 eşiğini aşarak reel kesim temsilcilerinin 

ekonomik faaliyetlere ilişkin iyimser olduğuna işaret etti. 

TÜİK, Ağustos ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi aylık bazda %6,7 

oranında artarak 89,1 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endeksleri ise aylık bazda sırasıyla  

%5,1 ve %6 artış gösterdi. Endeks, perakende ticaret sektörü için 95, inşaat sektörü için 55,5 değerlerini aldı. 

Akaryakıt ürünlerinden benzine 16 kuruş, motorine 11 kuruş, LGP’ye 5 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendi-

kası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere litre bazında benzine 16 kuruş, motorine 11 kuruş ve 

LPG fiyatlarına 5 kuruş zam yapılmasına karar verildi.  

Galataport İstanbul Mayıs ayında açılacak. İstanbul Boğaz’ı kenarında 1,2 kilometrelik sahil şeridini kapsayan Galataport İstanbul projesi 

kapsamında ihale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ayhan Şahenk tara-

fından yapılan açıklamada ise "Bir ‘ana liman’ olarak konumlanan Galataport İstanbul; Akdeniz çanağından Karadeniz’e kadar geniş bir coğraf-

yada da kruvaziyer turizmine hareketlilik getirecek. Yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon kişiyi ağırlayacak” dedi. Bu ziyaretçi-

lerin Türkiye’nin turizm gelirine tahmini katkısının ise 1 milyar dolar civarında olacağı hesaplanmakta. Projenin yaklaşık %70’inin tamamlandı-

ğını aktaran Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Hüsnü Akhan ise Galataport İstanbul’a ilk geminin 5 Nisan 2020’de yanaşacağını ifade 

etti. Galataport İstanbul’a 2020 yılında toplam 64 sefer, 2021 yılında ise yaklaşık 140 sefer rezervasyon yaparken, çoğu firmanın ana liman 

olarak kullanması bekleniyor. 

Arazi toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre, 

"Ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlik-

te ve eş zamanlı arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz." dedi. Arazi toplulaştırmasıyla birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlem-

leri gibi diğer altyapı hizmetlerinin de düşünülmesi gerektiğini belirten Pakdemirli, bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonu-

cu Türkiye genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi sulama projelerini de hayata geçiren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ve-

rildiğini sözlerine ekledi. 

Avrupalı Türkler Alman turistlerden daha fazla harcama yapıyor. Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı ’nın (TAVAK) 

“Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Önemi” adlı çalışmasına göre 2018 yılında 2,8 milyon Avrupalı Türk tatilini Türkiye’de geçirdi. Çalışmada 

tatil için Türkiye’ye gelen Avrupalı Türklerin yaklaşık 3,3 milyar euro harcama yaptığı belirtiliyor. Araştırmaya göre, Türkiye’ye gelen ve ortala-

ma kalış süreleri 16 gün olan Alman turistlerin kişi başı toplam harcamaları ortalama 590 euro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalaması yak-

laşık 1.175 euro oldu. 
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ABD'nin Oklahoma eyaleti, eyaletteki "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ecza devi Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon 

dolar tazminat kazandı. Bu dava, ABD'nin birçok eyaletinin ilaç firmalarına "opioid" krizi konusunda açtığı davalar arasında ilk sonuçlananı 

oldu. Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler, hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor. 

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, Temmuz ayı yaş çay bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığını bildirdi. ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden ya-

pılan yazılı açıklamada, Temmuz ayında üreticilerden aldıkları 227 bin ton yaş çayın karşılığı olan 658 milyon liranın ödemelerine bugün baş-

landığı belirtildi. Ödemelerin 4 gün içerisinde tamamlanacağı aktarılan açıklamada, üreticilerin ilgili banka hesaplarına yapılan ödemelerin, bir 

sonraki gün çekilebildiği kaydedildi. 

İsviçreli düzenleyici kurum Finma, iki blokzincir (blockchain) şirketine bankacılık ve sermaye piyasası aracılık lisansı verdi. Zug merkezli SE-

BA Crypto AG ve Zurich merkezli Sygnum AG kurumsal ve profesyonel müşterilere hizmet veriyor. Finma aynı zamanda blockchain üzerinden 

ödeme işlemlerine  yönelik para aklama karşıtı düzenlemenin uygulanmasına ilişkin rehber yayınladı. 

Stadler, Körfez Ulaştırma ile sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Körfez Ulaştırma, Stadler’a 2021 yılında 7 adet Eurodual tip hibrit 

lokomotif temini ve bunların yedek parça ve servisini sağlayacak.  

Doğal gaz depolama kapasitesi 11 milyar metreküp olacak. Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı’ında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Fatih Dönmez, “Enerjide kesintisiz arz için teknolojinin son imkânlarını ülkemize kazandırıyoruz. 4 yıl içinde doğal gazda ihtiyacımızın   

%20’sini depolayabileceğiz. Bugün 3,5 milyar metreküp olan doğal gaz depolama kapasitemizi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve depolama ve 

yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) tesislerimizin de katkısıyla 2023 yılında 11 milyar metreküp seviyelerine çıkaracağız” dedi. 
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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. 


