
TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından Cuma günü dolar/TL 

5,5990 seviyesini test ederek son on bir haftanın en düşük seviyesine gerile-

di. TCMB faizlerinde düşüş beklentilerinin kuvvetlenmesiyle birlikte tahvil 

getirilerinde gerileme de hızlandı. 2 yıllık gösterge tahvil Cuma günü yaklaşık 

80 baz puan gerilerken 10 yıllıkta düşüş 50 baz puana yaklaştı. 10 yıllık tahvil 

getirisi %15,47; 2 yıllık tahvil getirisi ise %16,35’e geriledi. Tahvile yönelik ya-

bancı ilgisi TL'deki değer kazancında etkili oldu ve TL benzer gelişmekte olan 

para birimlerinden olumlu ayrıştı. Swap piyasasındaki fiyatlamalar yılın kala-

nında yapılacak üç PPK toplantısında toplam 300 baz puanlık faiz indirimi da-

ha beklendiğini gösteriyor. TCMB’nin Murat Uysal dönemindeki ilk Enflasyon 

Raporu toplantısı Çarşamba günü 10.30’da gerçekleştirilecek. Toplantıda 

Merkez Bankası'nın yıl sonu %14,6'lık enflasyon tahmininin bir miktar daha 

aşağı yönde revize edilmesi olası. Dolar/TL haftaya yatay seyirde başlıyor ve 

kur 5,6638’den işlem görüyor. Lira cinsi varlıklar Çarşamba günü Enflasyon 

Raporu'nun ardından FED faiz kararını da bekleyecek. Beklentiler FED’in 

2008’den bu yana ilk kez faiz indireceği yönünde şekilleniyor. Vadeli piyasa-

larda 25 baz puanlık bir faiz indirimi ağırlıklı olarak fiyatlanmış durumda . Faiz 

kararı sonrası başkan Jerome Powell’ın açıklamalarında FED’in bu yıl ne kadar 

faiz indirebileceğinin ipuçları aranacak.  

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan 

gıda enflasyonunun Temmuz'da bir önceki aya göre %0,39 arttığını gösterdi. 

Geçen sene Temmuz'da gıdadaki artış oranı %1,40 olarak tespit edilmişti. Ra-

pora göre gıda fiyatlarındaki artışı sebze ve meyve fiyatlarındaki gerileme sı-

nırladı. TÜİK'in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan 

Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak 

değerlendiriliyor. Temmuz ayına ilişkin resmi enflasyon verileri TÜİK tarafın-

dan haftaya Pazartesi günü açıklanacak. 

İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson yeni kabinesini açıkladı. Anlaş-

masız Brexit konusunda hareket edebileceğine yönelik somut bir sinyal niteli-
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,837          0.78% 7.60% 12.67%

BİST-30 129,673          0.87% 8.49% 13.41%

XUSIN 116,892          0.40% 4.74% 11.46%

XBANK 148,726          1.36% 11.79% 26.32%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6708 -0.54% -1.18% 7.25%

Euro/TL 6.3066 -0.85% -3.00% 4.20%

Sepet Kur* 5.9887 -0.62% -2.33% 5.55%

Euro/Dolar 1.1125 -0.18% -1.96% -3.00%

Dolar/JPY 108.66 0.04% 0.78% -0.82%

DXY 98.0100 0.00% 1.96% 1.91%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 16.35% 17.25%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.47% 15.96%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.75% 6.89%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.07% 2.08%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.220%

22 Nisan 2020 5.125% 100.05         5.050%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.87            6.748%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1418.31 0.30% 0.65% 10.57%

Reuters/Jefferies CRB* 186.82 -0.40% -2.75% 5.75%

Brent (Dolar/varil) 63.46 -0.35% -2.80% 16.36%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.17 0.51% -1.78% -25.85%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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ğindeki kabine kompozisyonu sonrasında sterlin/dolar sabah saatlerinde 1,2363 ile Nisan 2017’den bu yana en düşük seviyelerinden işlem 

görüyor. Johnson 31 Ekim’de şartlar ne olursa olsun Brexit’in gerçekleşmesi gerektiğini düşünen altı kıdemli bakanı hükümetine atadı. Diğer 

önemli küresel gelişmede ise ABD ve Çin arasında ticaret görüşmeleri üst düzey yüz yüze temaslarla bu hafta yeniden başlayacak. ABD Hazine 

Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile Şanghay’a seyahat edecek ancak hızlı bir anlaşma ihtimal dahilinde görülmü-

yor. Hafta sonunda yayımlanan veriler ise Çin imalat şirketlerinin kârlarının Haziran ayında gerilediğini göstererek ABD-Çin ticaret savaşının 

devam etmesinin Çin'de ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına işaret etti. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Western Union Turkey AŞ ile Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye çeşitli 

konularda faaliyet izni verdi. Resmi Gazete'nin 27 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan kararlara göre, Western Union Turkey AŞ, para ha-

valesi hizmetlerini yürütmek üzere ödeme kuruluşu olarak, Sipay AŞ ise belirli ödeme hizmetlerini sunmak ve elektronik para ihraç etmek üze-

re elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık fiyatlarını açıkladı. Kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, Le-

vant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini bildiren Erdoğan, açıklanan bu fiyatlara kilogram başına yaklaşık 2 lira mazot, gübre desteği ve 

alan bazlı desteği ekleyince fındık kilogram fiyatlarının 19 lira ile 18,5 lira arasına denk geldiğini belirtti.  

Ereğli Demir-Çelik (EREGL) – İngiliz Sky News haber kanalı tarafından yayınlanan, Ereğli’nin British Steel şirketinin satın alınmasına yönelik 

teklifte bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şirket, 14 Temmuz tarihinde uluslararası medyada yayınlanan ve ulusal basına da 

yansıyan iddiaları KAP aracılığı ile yalanlamıştı. 

Türk Telekom (TTKOM) – İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom ikinci çeyrekte 435 milyon TL net kâr elde etti. Şirket bir ön-

ceki yılın aynı döneminde 870 milyon TL zarar kaydetmişti. Konsolide gelir, yıllık bazda %16,3 artış kaydederek 5,8 milyar TL'ye yükseldi. Kon-

solide FAVÖK ise, bir önceki yıla göre %36,2 büyüme kaydederek 2,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 2Ç18’e göre 3,4 puan artış 

göstererek %43,1 oldu. Şirket ayrıca 2019 yıl sonu öngörülerinde değişikliğe gitti. Konsolide gelir büyümesi ve yatırım harcamaları beklentile-

rinde değişikliğe gidilmezken, FAVÖK beklentisi 10-10,2 milyar TL aralığından 10,3-10,5 milyar TL aralığına yükseltildi. 

TÜİK 2018 yılı hanehalkı bütçe araştırması sonuçlarını yayınladı. Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar için-

de en yüksek payı %23,7 ile konut ve kira harcamalarının aldığı, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının ise %20,3 ile ikinci sırada yer aldığı gö-

rülüyor. En düşük gelir dilimindeki hanehalkları tüketim harcamalarının %28,7’sini gıda ve alkolsüz içecekler grubuna ayırırken, en yüksek gelir 

dilimindeki hanehalklarında bu oran %15,4 seviyesinde gerçekleşti.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dün Resmi Gazete’de yayımladığı Mayıs 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesinde 1-31 Mayıs 2019 döne-

mine ilişkin tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgelerini ilk kez açıkladı. Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan 

firmaların sabit yatırım tutarı yaklaşık 8,36 milyar lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 20 bin 618 olarak gerçekleşti. Sanayi yatırımları 

için öncü gösterge niteliğindeki teşvik belgelerinin kapatılmasına yönelik istatistikler, analiz imkânı sağlayarak veri ve istatistiklerin üretilmesi-

ni sağlıyor.  

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta Türk kadın girişimcilerinin aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını be-

lirtti ve bu kapsamda Türk kadın girişimciler ile İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceklerini ifade etti. 'Woman in Trade' projesi ile 

nasıl ortak ticaret yapılabileceğinin planlanacağını kaydeden Pekcan, İspanya tarafı ile Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı’nın 

söz konusu projeyi yürüteceklerini açıkladı. Ayrıca, İspanya ile bir Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) anlaşması imzalamayı plan-
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ladıklarını söyleyen Pekcan, Hollanda ile Türkiye-Hollanda Ortak Ticari ve Ekonomik Komisyon Toplantısı’nda da "kadın iş birliği" konusunun 

gündeme getirileceğini ifade etti.  

Ford Otosan mühendisleri, Türkiye'nin ilk ağır ticari şanzıman test odalarını devreye aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, 

geçen yıl Türkiye’de bir ilke imza atarak 49,5 milyon euro yatırımla çalışmalarına başladığı yerli şanzıman üretimi için önemli bir gelişme daha 

kaydettiğini duyurdu. Ford Otosan mühendislerinin yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları yerli şanzımanı Eskişehir'de ürettiği kamyonlarda kul-

lanmayı hedefleyen şirket, devreye aldığı yeni test odaları ile milli kaynakların ülke içinde kalmasına katkıda bulunacak. Açıklamada görüşleri-

ne yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, ürettikleri şanzımanları 2021 yılından itibaren kendi kamyonlarında kullanmayı 

planladıklarını açıkladı.    

Elektrikli ticari araçlar ve raylı sistem araçları tasarlayan ve üreten Bozankaya A.Ş., Romanya'nın Timişoara kentinde açılan 33 milyon euro 

değerindeki 16 araçlık tramvay ihalesini kazandı. İhale kapsamında, Bozankaya ile Timişoara Belediyesi arasında sözleşme imzalandı. İlk 

teslimatlar 18 ay içinde başlayacak ve sözleşme süresi 48 ayda tamamlanacak. Bozankaya'nın bu kapsamda üreteceği tramvaylar 30 metre 

uzunluğunda, 5 modüllü ve 170 yolcu kapasiteli olurken, alçak tabanlı tasarım sayesinde yolcu iniş-binişlerinde kolaylık sağlanacak. 

Küresel otomotiv sektörünün gelirlerinin 2030 yılında 7,7 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor. McKinsey Quarterly tarafından yapılan 

araştırmaya göre, küresel otomotiv sektöründe 2015'te toplam 5,5 trilyon dolar olan gelirlerde geleneksel gelirlerin payı 5,4 trilyon dolar, 

elektirikli ve otonom araçlar ile mobilite teknolojileri gibi yeni nesil alanlarda elde edilen gelir 100 milyar dolar seviyesindeydi. 2030 yılına ge-

lindiğinde ise toplam gelir hacminin 7,7 trilyon dolara çıkması beklenen sektörde, geleneksel gelirlerin payının 3,4 trilyon dolara düşmesi, tek-

nolojik gelişmelerle birlikte yeni fırsatların yaratacağı iş alanlarındaki gelir hacminin ise 4,3 trilyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Araştırmaya 

göre, 2030 yılına kadar otomotiv endüstrisindeki gelir payının %50’sinden fazlası "dağınık" yani geleneksel olmayan iş alanlarına kayacak. Böy-

lelikle taksiler, sürücülü araçlar ve petrol satışı gibi geleneksel olarak sınıflandırılan iş alanlarındaki gelirlerin %38 düşeceği tahmin edilirken, 

internet aracılığıyla araç çağırma, orta ve ileri düzey otonom araçlar ve algoritma tabanlı sigortacılık gibi yeni iş alanlarının gelir payında %

56’lık bir yükselme öngörülüyor. 

ABD’li AA Metals şirketi, konkordato süreci devam eden Teknik Alüminyum'u, 400 milyon liralık borcunu da üstlenerek satın aldı. Mahke-

menin şirketin talebini kabul etmesinin ardından bir danışmanlık şirketi aracılığı ile anlaşmaya varıldı.  

Golf turizminin ekonomiye katkısı yılda 135 milyon euro. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulü-

bü Başkanı Cahit Şahin, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, nitelikli turist uygulamalarından birinin golf turizmi olduğunu belirte-

rek, "Kişi başı bin 100 ile bin 200 euro civarında harcama söz konusu. Gelen kişi bir hafta konaklıyor, 5 oyun golfünü oynuyor. Yılda 120 bin 

kişiden ortalama 135 milyon euro gibi bir rakamın ekonomiye girdisi sağlanıyor." açıklamasında bulundu. Şahin, ülke genelinde 22 golf sahası 

bulunduğunu, bunun 16'sının da Belek Turizm Merkezi'nde olduğunu vurgulayarak golf sporunun turizmin 12 aya yayılmasında önemli bir 

enstrüman olduğuna işaret etti.  

Almanya'da demiryolu ağını yenilemek için 86,2 milyar euroluk yatırım yapma konusunda federal devlet ve Deutsche Bahn (Alman Demir-

yolları İşletmesi) anlaştı. 10 yıllık bir süreyi kapsayacak yenileme projesinin finansmanını hazinenin yanı sıra Deutsche Bahn üstlenecek. 

Deutsche Welle’nin (DW) internet sitesinde yer alan habere göre, Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer Cuma günü yaptığı açıklamada 

tarafların "Almanya’nın şimdiye kadarki en büyük demiryolu yenileme projesi” konusunda anlaştığını duyurdu. Söz konusu yatırımın “iklimi 

aktif bir şekilde korumanın” temeli olduğunu vurgulayan Ulaştırma Bakanı Scheuer proje kapsamında eskimiş ray sistemlerinin değiştirileceği-

ni, demiryolu köprülerinin durumunun iyileştirileceğini ve özellikle engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla mimari değişiklikler ya-

pılacağını belirtti. 



Gündem | 29 Temmuz 2019 4 

Yakın gelecekte gelişmiş ekonomilerde her 5 kişiden 3’ünün online alışveriş için, her 10 kişiden 7'sinin de ödeme yapmak için mobil tele-

fonlarını kullanacağı öngörülüyor. Anadolu Ajansı’na konuşan GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölge 

Direktörü Öget Kantarcı, e-ticaretin geleceğinde mobilin merkezde yer alacağını ve yakın gelecekte gelişmiş ekonomilerde her 5 kişiden 3’ü-

nün online alışveriş için, her 10 kişiden 7'sinin de ödeme yapmak için mobil telefonlarını kullanacağını ifade etti. GittiGidiyor’da her saniyede 1 

ürün satıldığını belirten Kantarcı, yılın ilk yarısında %25 büyüme gerçekleştirildiğini ve yıl sonunda toplam büyümenin %30’a ulaşacağını ön-

gördüklerini duyurdu.  

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün kenarında yapılan olan Millet Bahçesi’nin ihalesi 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Açık ihale 

usulüne göre yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi’ne ait sosyal donatılar inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yapım süresi 1 yıl olarak 

belirlendi.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji sektörünün gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Mini YEKA yarışmaları 

için çalışmaların sürdüğünü belirten Dönmez, yarışmaların yılın son çeyreğinde yapılabileceğini söyledi. Açıklamalarında Sinop Nükleer Güç 

Santrali projesinin iptal edilmediğini belirten Bakan Dönmez, proje üzerine Japon tarafın Enerji Bakanlığı’na sunduğu fizibilite raporları üzerin-

deki bakanlık görevlilerinin, uzman kuruluşların ve şirketlerin yaptığı çalışmanın sonucunun Ağustos ayında açıklanacağını söyledi. 

Mayıs ayında 22 enerji yatırımı projesine teşvik belgesi verildi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 

yılının Mayıs ayında çeşitli sektörlerde toplam 501 proje toplamda 13,6 milyar TL tutarında yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Enerji 

sektöründe 22 proje, madencilik sektöründe ise 17 proje teşvik belgesine hak kazandı. Bakanlık, 165 enerji yatırım projesinin teşvik belgesi 

için de tamamlama vizesi yaptı.   
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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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. 


