
TCMB TL likiditesinde banka limitlerini yükseltti. TCMB bankalararası para piya-

sasında gecelik borç alabilme limitlerini bugünden itibaren geçerli olmak üzere 13 

Ağustos öncesi seviyenin iki katına çıkardı. TCMB tarafından yapılan yazılı açıklama-

da 13 Ağustos'ta yapılan gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde 

bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurusuna atıfta bulunu-

larak şu ifadeye yer verildi: "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 

tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piya-

sası'nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 

Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar ve-

rilmiştir." 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türk bankaları hakkında 7 Haziran'da 

başlattığı gözden geçirmeyi sonuçlandırarak 14 bankanın baz kredi değerlendir-

me notunu (baseline credit assessment) bir kademe, dört bankanınkini iki kade-

me, iki finans kurumununkini de bir kademe düşürdü. Görünümü negatif olarak 

belirleyen Moody's raporunda fonlama alanında yatırımcı güvenindeki bozulmanın 

piyasadan sağlanan fonlamaya erişimi sınırladığı aşağı yönlü senaryo riskinin arttığı 

belirtildi ve toptan fonlama piyasasına erişimin uzun süreli kapanmasına ve çoğu 

bankanın kaldıraç oranını düşürmesine yol açabileceği ifade edildi. Moody's açıkla-

masına göre negatif olan not görünümü bankaların dış fonlamaya bağımlılığının 

azalması, TL'nin veya sorunlu kredi stokunun istikrar kazanması halinde durağana 

çevrilebilir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin (OTAŞ) Türk Tele-

kom'da sahip olduğu %55 hissenin bankaların ortak olduğu özel amaçlı şirkete 

devrine izin verdi. Açıklama Türk Telekom tarafından KAP'a yapıldı. Lübnanlı Ha-

riri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company'nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, 

Türk Telekom hisselerini teminat göstererek 2013 yılında aldığı 4,75 milyar dolar 

tutarındaki krediyi geri ödeyemedi. Kreditör bankalar bunun üzerine teminat hisse-

leri devralarak kuracakları bir özel amaçlı şirkete yerleştirmeye karar verdi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu haftaki Fransa ziyaretinin dönüşünde 

gazetecilere yaptığı açıklamada Katar ile yapılan anlaşmanın ardından portföy ve 

kaynak çeşitliliğini geliştireceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu 

ay ortasında Katar emiri ile Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım için anlaşma yapılır-

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 
3-Eyl TÜİK, TÜFE, Ağustos 
 TÜİK, ÜFE, Ağustos 

 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Ağustos 
4-Eyl TCMB, Reel efektif döviz kuru, Ağustos 
 ABD, ISM imalat PMI, Ağustos 
6-Eyl Almanya, Fabrika siparişleri, Temmuz 
 

  
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 95.75            9.290%

22 Nisan 2020 5.125% 86.25            14.840%

18 Mayıs 2021 4.875% 78.63            14.689%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,867             2.83% -1.57% -18.61%

BİST-30 116,261          2.98% -0.80% -18.19%

XUSIN 124,803          2.63% 5.29% -3.56%

XBANK 101,904          3.37% -13.56% -40.54%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.2480 2.08% 25.42% 64.90%

Euro/TL 7.3360 2.66% 24.99% 61.31%

Sepet Kur* 6.8042 2.38% 25.24% 62.88%

Euro/Dolar 1.1693 0.14% -0.23% -2.53%

Dolar/JPY 111.18 0.09% 0.02% -1.32%

DXY 94.7200 0.08% 0.24% 2.90%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1200.86 -0.84% -1.84% -7.80%

Reuters/Jefferies CRB* 198.28 -0.59% -1.29% 0.08%

Brent (Dolar/varil) 75.95 -0.34% 2.29% 13.58%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.85 0.35% 2.10% -3.08%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.48% 24.48%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 21.76% 21.95%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.87% 2.85%
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ken, hükümet kaynakları bununla finansal piyasalara ve bankalara hızlı kaynak girişinin sağlanacağını ifade etmişlerdi. Ayrıca Türkiye ve Katar mer-

kez bankaları arasında para takas anlaşması imzalanmıştı. Bakan açıklamaları sırasında “Katar’la ilgili geçen hafta girişlerin bir kısmı başladı" ifade-

lerini kullandı. Bakan Albayrak, Washington'un İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir yöneticisi ABD'de suçlu bulunan Halkbank'ın 

herhangi bir ceza almasını beklemediğini ifade etti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Albayrak, Halkbank'ın İran ile bağlantılı işlemlerin 

ABD'li hukuk firmaları tarafından incelendiğini hatırlatarak bankanın yaptırım kurallarını ihlal etmediğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı 2019’da 

Türkiye ekonomisi ve finansal sistemiyle ilgili bir risk görmediklerini, Türkiye’nin düşük kamu borç stoğu ve hanehalkı borç seviyesi ile güçlü finan-

sal sisteminin küresel krizlerin etkisini minimuma indirdiğini kaydetti. Yaşanan dalgalanmaları özellikle bankacılık ve reel sektör bazında inceledik-

lerini ve stres testi yaptıklarını belirten Bakan Albayrak, reel sektör güçlü olduğu sürece bankacılık sektörünün kalitesinin artacağını söyledi. Son 

olarak Bakan Albayrak açıklamaları arasında alışveriş merkezleri ve gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için en kısa sürede 

adım atacaklarını ifade ederek "Bir kısım kredi döviz riskiyle ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bunu en kısa zamanda Meclis’e geti-

receğiz... Detayları hukuki süreçleri çalışılıyor şu an" dedi. 

ABD’de tüketici güven endeksinin 18 yılın zirvesine çıkması ve NAFTA görüşmelerinin Meksika ayağında başarı kaydedilmesi sonra Kanada’nın 

da masaya gelmesiyle ABD ekonomisine yönelik beklentilerin yarattığı iyimserlik ortamı doları desteklemeye devam etti. Öte yandan ABD’nin 

Çin’den yaptığı 200 milyar dolarlık ithalata yönelik ek gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi için takvim çalışıyor. Ülkeler arasında herhangi bir an-

laşma sağlanamazsa 5 Eylül’de yeni ticaret kısıtları devreye girecek ve bu durum piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Bugün ABD’de 2. 

çeyrek büyüme verisine dair revizyon gelecek; bu veride beklenti %4. Bu arada FED’te başkan yardımcılığı pozisyonu için Richard Clarida ismi ABD 

Senatosu’ndan onay aldı. Clarida hem akademik bilgi birikimine sahip hem de Pimco’da yöneticilik kariyeri olan bir piyasa profesyoneli. Bugün 

Türkiye’de ise ikincil önemde veri akışı söz konusu olacak. Saat 10.00’da TÜİK Temmuz ayı resmi dış ticaret verilerini açıklayacak ve öncü ticaret 

verilerinden hareketle ticaret açığında daralma devam edecek.  Saat 11.00’de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin turist girişleri 

rakamlarını yayınlayacak, yüksek sezondaki sınır girişlerinde yıllık bazda artış oranlarının bir parça yavaşlaması beklentilerimiz dahilinde. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyasını duyurdu. Konut sektörüne yönelik düzenlenen yeni kampan-

yada konut fiyatlarında %10 indirim yapılacak. Konut alımı için ihtiyaç duyulan en düşük peşinat oranı %10 olarak belirlenmişken, 12 ve 24’ncü 

aylarda ev fiyatının %15’i kadar ara ödeme yapılacak. Kalan %60’lık kısım 120 aya kadar vadelendirilecek ve vade farkı aylık %0,98 olacak. 29 Ağus-

tos-31 Ekim arası dönemde geçerli olacak kampanya 100 bin konut ile sınırlı olacak. Bakan Kurum, kampanyada vadelendirme işleminde banka 

veya kefilin olmayacağını, vadelendirmenin idareler tarafından yapılacağını açıkladı. Kampanyaya ilişkin bir başka önemli nokta ise peşinatı döviz 

veya altın ile yatırabilme imkânının olması. İlerleyen dönemlerde döviz veya altında artış olması durumunda, değer artışı daire fiyatından dolayı-

sıyla ödenecek borçtan düşülebilecek.  

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dövizle kira döneminin biteceğini açıkladı. Bakan Albayrak alışveriş merkezlerinde, evlerde ve 

dükkânlarda dövizle kiralama ve satış dönemine son vereceklerini, buna yönelik çalışmaları kısa süre içerisinde meclise getirmeyi hedeflediklerini 

ifade etti. Özellikle alışveriş merkezlerinde dükkân kiralarının dövizle belirlendiği ve dövizin değerlendiği dönemlerde esnafın zorluk yaşadığı bilini-

yor. JLL’nin 2018 yılının ilk yarısı için hazırladığı rapor, kiraların TL’ye dönmeye başladığına işaret ediyordu. 

İnşaat maliyetleri yükselmeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre Hazi-

ran ayında inşaat maliyetleri bir önceki yılın aynı ayına göre %26,1 ora-

nında yükseldi. İşçilik maliyetindeki artış %16,1 seviyesinde iken malzeme 

maliyetlerindeki artışın %30,8 seviyesine ulaşması dikkat çekiyor. Yeni 

konutlarda görülen fiyat artışının %10 seviyesinde kaldığı bir ortamda 

inşaat maliyetlerindeki yükselişin devam etmesi, konut üreticilerinin kâr-

ları üzerinde baskı oluşturabilecektir. 
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Ev tekstili sektörü temsilcileri Home&Tex Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı öncesi yapılan etkinlikte, yılın ilk yarısında ihracatın %12 arttığını ve 

kilogram katma değerinin 8,46 dolara ulaştığını vurguladı. Diğer yandan kurdaki dalgalanmanın etkisini güçlü oldukları Avrupa Birliği pazarının 

yanı sıra Afrika, Rusya ve Amerika pazarlarını da iyi değerlendirerek markalaşma, pazarlama ve teknik tekstillere yoğunlaşarak atlatmayı hedefle-

dikleri ifade edildi. 

2023 yılında 150 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaşma hedefine yönelik çalışmalar devam ederken, tarımsal varlıklar ve çiftlik hayvanlarını 

korumaya almak için 30 milyar liralık sigorta yapıldı. AK Parti ekonomi yönetimince hazırlanan tarım ve hayvancılığa yönelik raporda sektörde-

ki altı önemli hamleye vurgu yapıldı. Bunlar arasında, Türkiye’nin kaliteli üretimle tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim ve pazar-

lama üssü haline getirilmesinin yanı sıra ekolojik, lojistik, finansal tüm imkanların kullanılması, tarımsal altyapı, üretim kapasitesi ve teknolojiye 

yönelik yatırımların desteklenmesi ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi yer alıyor. 

Deniz Ticaret Odası'nın 'Kruvaziyer Turizm Sektörünün Güncel Değerlendirmesi' sunumunda, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde kötü günleri 

geride bıraktığı belirtilirken, 2019 ile birlikte toparlanmanın başlayacağı, 2020 yılından sonra Türkiye'nin eski rakamları yakalayarak kaldığı 

yerden devam edeceği ifade edildi.  İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Güngör sunumda yaptığı değerlen-

dirmede, “Birçok firma için, dünyanın en iyi destinasyonlarından birine sahibiz. 2019'da da İzmir'de inşallah gemiler görmeye başlarız. 2020'den 

sonra Türkiye kaldığı yerden devam edecek. Çok iyimser olamıyoruz. Ama en azından kötü günleri geride bıraktığımızı umuyoruz" diye konuştu. 

Güngör sözlerine “Türkiye'yi tercih etmeyen gemiler, Adriyatik'i tercih etti. Akdeniz pazarından 26 milyon yolcu hareketi olurken, Türkiye'de 307 

bin yolcu hareketi oldu.” şeklinde devam etti.  

Akaryakıt türlerinden fueloil, kalorifer yakıtı, yüksek kükürtlü fueloil ve gaz yağı fiyatlarında artışa gidildi. Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları 

İşveren Sendikasının (EPGİS) twitter hesabından yapılan paylaşımda gaz yağında 14 kuruş, kalorifer yakıtında 13 kuruş, yüksek kükürtlü fueloilde 

10 kuruş, fueloilde ise 11 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Bu zam ile beraber aynı ürünlerde son iki günde iki kere fiyat düzenlemesi yapılmış ol-

du. 

Hollanda merkezli Marsa Turkey Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 2 adet sondaj kuyusu açarak doğal gaz arayacak. Toplam 375 gün sürmesi planla-

nan ve 1800 metreye kadar ilerlenecek olan sondaj çalışması sonunda doğal gaz bulunması halinde kuyuda üretime geçilecek. 

TürkAkım projesinde dünya rekoru kırıldı. Gazprom'un twitter hesabından yapılan açıklamada, "TürkAkım projesi kapsamında derin sularda 

boru döşeme işlerini gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı." ifadeleri 

kullanıldı. 
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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.  

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. 


