
Dolar/TL dün 5,5885'e kadar gerileyerek 3 haftanın en düşük seviyelerini 

test ederken, TL dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinin üze-

rinde bir değer kazancı yaşıyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 5,62 seviyesinin 

altında işlem görüyor. Bu haftaki en önemli iç gündem Çarşamba günü TCMB 

tarafından yayınlanacak enflasyon raporu toplantısı olacak.  

Japonya Merkez Bankası (BoJ) ekonominin %2 enflasyon hedefine ulaşmak-

ta güçlük çekmesi halinde para politikasını gevşetmekte "tereddüt etmeye-

ceğini" belirtti ancak faizlerde, varlık alım programı ve para politikasının 

geleceği hakkındaki yönlendirme metninde değişiklik yapmadı. Nikkei en-

deksi karara tepki vermedi ve %0,7 artıda seyretti. Asya borsaları FED'in yarın 

açıklayacağı faiz kararı öncesinde faiz indirimi beklentileriyle yükselirken, Ja-

ponya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0,35, Shang-

hai bileşik endeksi %0,7 yükseldi. FED kararı öncesinde dolar endeksi, DXY, 

98,2 ile son iki ayın zirvesine yakın seyrediyor. BoJ'un enflasyon tahminlerini 

aşağı çekmesi sebebiyle yen, dolar karşısında üç haftanın dip seviyesinde iş-

lem görürken sterlin İngiltere'nin AB'den anlaşma yapmadan ayrılacağı endi-

şeleriyle 1,2124 ile 28 ayın dip seviyesine geriledi. FED'in bugün başlayacak 

ve yarın sona erecek para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan 

indireceği tahmin ediliyor. FED bu kararı alırsa, 10 yıldır ilk defa faiz indirmiş 

olacak. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saat 15.00'te MGK toplantısına başkanlık 

edecek. Yüksek Askeri Şura ise MGK toplantısından iki gün sonra, Perşembe 

toplanacak. Ekonomi gündeminde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay-

rak'ın, görevdeki ilk yılıyla ilgili basın bilgilendirme toplantısı var. Ankara’da 

gerçekleştirilecek toplantı saat 11.00’de başlayacak. TÜİK Temmuz ayı Ekono-

mik Güven Endeksi’ni 10.00’da duyuracak. BDDK 14.00’te Haziran ayı banka-

cılık sektörü kümülatif kâr rakamlarını ve bilanço verilerini açıklayacak. 

 

31-Tem TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Haziran 
 TCMB, Enflasyon raporu III 
 TÜİK, Turizm istatistikleri, 2Ç19 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Haziran 
 ABD, Faiz oranı kararı 
1-Ağu İngiltere, Faiz oranı kararı 
2-Ağu ABD, Tarım dışı istihdam, Temmuz 
 ABD, İşsizlik oranı, Temmuz 
 ABD, Ortalama saatlik gelirler, Temmuz 
 
 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 103,373          0.52% 7.14% 13.26%

BİST-30 130,406          0.57% 7.84% 14.05%

XUSIN 117,425          0.46% 5.10% 11.97%

XBANK 149,683          0.64% 10.74% 27.13%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6098 -1.08% -2.01% 6.09%

Euro/TL 6.2552 -0.82% -4.24% 3.35%

Sepet Kur* 5.9302 -0.98% -3.20% 4.52%

Euro/Dolar 1.1144 0.17% -2.14% -2.83%

Dolar/JPY 108.77 0.10% 0.72% -0.72%

DXY 98.0440 0.12% 1.24% 2.07%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 16.10% 16.35%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.41% 15.47%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.79% 6.75%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.06% 2.07%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.210%

22 Nisan 2020 5.125% 99.89            5.268%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.75            6.821%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1426.69 0.59% 3.08% 11.22%

Reuters/Jefferies CRB* 186.77 0.38% -1.61% 6.15%

Brent (Dolar/varil) 63.71 0.67% 2.79% 18.01%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.12 -1.12% -1.19% -27.99%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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Arçelik (ARCLK) – İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Arçelik son çeyrekte net kârını %52,3 artışla 219,1 milyon TL’ye çıkardı. Satış gelir-

leri %29,4 artışla 8.428 milyon TL’ye yükseldi. Bu çeyrekte satışların %65’ini oluşturan yurtdışı satışlar %32,6 artış gösterirken, organik büyü-

me -%2,1, kur etkisi +%25,9, Singer Bangladeş satınalması ise %8,7 katkı sağladı. FAVÖK geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %54 yükselerek 

893 milyon TL olurken, FAVÖK marjı %8,9’dan %10,6’ya ilerledi. Arçelik ayrıca 2019 yılsonu öngörülerinde değişikliğe gitti. Şirket ciro büyüme-

si hedefini TL bazında %25-30 artıştan, %20-25 artışa; FAVÖK marjı hedefini %11,5'ten %10,5'e düşürdü. Şirket, Türkiye beyaz eşya pazarı da-

ralma tahminini %10'dan %15'e yükseltirken, küresel pazar büyüme tahminini %2'de tuttu. 

Şişecam (SISE) – 2019 yılı ikinci çeyreğinde 479,8 milyon TL net kâr elde etti. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %26,2 düşüşe işa-

ret ediyor. Şişecam’ın satış gelirleri son çeyrekte yıllık %27 artışla 4,69 milyar TL’ye çıktı. 

Mersin’in Tarsus ilçesinde kurulması tamamlanan Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi’nin altyapı çalışmaları tamamlandı. 8 bin yatak kapasi-

teli 11 otelin yapılacağı bölgede 10 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. İnşaatı sürmekte olan Çukurova Bölgesel Havalimanı turizm böl-

gesine yaklaşık 10 dakikalık bir mesafede yer alıyor. 

Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü ilaçta ‘yerli üretim’ teşviği ile yabancı ilaç firmalarının Türkiye’de yatırım artmaya devam ediyor. Bazı firma-

lar direkt kendi tesisini kurarken, bazıları ise ilaçlarını üretmek için yerli firmalarla anlaşma yapmayı tercih ediyor. Novartis, Kurtköy tesislerin-

de üreteceği iki yeni ilacı Ağustos ayında piyasaya sunmaya hazırlanıyor. ABD’li Gilead Sciences Mayıs ayında Pharmactive İlaç ile yerli üretim 

anlaşması imzalayarak hepatit ve HIV alanlarındaki hayat kurtaran stratejik ilaçları Türkiye’de üretme kararı aldı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın 

(MENA) en büyük biyoteknolojik ilaç firmalarından CinnaGen İlaç da Haziran ayında biyoteknoloji alanında 100 milyon dolarlık bir fabrika yatı-

rımı yaptı, Türk ortaklı bir ‘Greenfield Yatırım’ için de hazırlık yapıyor. Fransız ilaç şirketi Sanofi ise Türk şirketi Birgi Mefar ile antibiyotik üret-

mek için bugün imzaları atıyor. Yabancı firmaların Türkiye’deki yatırımlarını artırmasının bir diğer önemli nedeni de Türkiye’de ilaçların fiyat-

landırılmasının kaynak fiyat sistemiyle yapılması. Kurdaki hızlı yükselişe rağmen hükümet 2019 yılı için ilaç euro kurunu 3,4037 TL olarak belir-

ledi. Bu da yabancı firmaların karlılıklarını büyük oranda düşürürken, maliyetlerini de artırdı. Firmalar bu sorunları aşmak için üretimi Türki-

ye’ye kaydırdı. Sağlık Bakanlığı 2017 yılında kamu alımlarıyla ilaç ve tıbbi cihaz alanında uluslararası yatırımların artırılacağını, bu alanlarda      

5 milyar liralık yatırımı da Türkiye’ye çekmenin hedeflendiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı, ‘yerlileştirme projesi’ kapsamında yılda 6,1 milyar 

liralık ilacın Türkiye’de üretilmesini planlıyor. Öte yandan hükümet yabancı patentli ilaçların Türkiye’de üretiminin yanı sıra, yerli patentli ilaç-

lara ilişkin de adım atmayı hedefliyor. 

Avrupa'yı bu yaz ikinci kez etkisi altına alan sıcak hava dalgası, tarımsal emtia fiyatlarında yükselişe yol açtı. Dünya Gazetesi’nin haberine 

göre, Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ile pek çok Avrupa ülkesinde rekor sıcaklıklar yaşanırken, özellikle buğday, şeker ve mısır fiyat 

yükselişleri gözlendi. Buna göre, buğdayın fiyatı geçtiğimiz hafta 4,87 dolar/buşel seviyesinden 5,03 dolar/buşele çıkarken, mısır fiyatları     

4,26 dolar/buşel seviyesinde 4,30 dolar/buşele çıktı. Şeker fiyatları 11,56 dolar/lb düzeyinden 12,5 dolar/lb seviyesine yükselirken, Londra’da 

beyaz şekerin vadeli fiyatı 315 dolar/tondan 323 dolar/tona yükseldi. Avrupa Birliği’nin (AB) yıllık tahıl üretimi 310 milyon ton civarında ve 

küresel üretimin %12’sini AB gerçekleştiriyor. 

Mobilya sektörü ihracata odaklandı. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türk firmalarının ihracata ağırlık 

verdiğini ve kendi markalarıyla dünyada yaygınlık kazanmak istediğini belirterek, "2018 yılında ihracatını en fazla artıran sektör olduk. İhracatı-

mızı 2 milyar 700 milyon dolardan 3 milyar 134 milyon dolara çıkardık. Bu yılki hedefimiz 4 milyar dolar. Yılın ilk altı ayında %7'den fazla büyü-

me sağladık, ikinci yarıda daha fazla artış bekliyoruz. İç pazar artık mobilyacılara yetmiyor. Ciddi bir üretimimiz var ve bunu daha çok artırmalı-

yız. Biz diğer ülkelerden farklı olarak fason üretim yapmıyoruz. Direkt olarak kendi markalarımızla dünyada yaygınlık kazanmaya çalışıyoruz” 

şeklinde konuştu. Güleç ayrıca, mobilya sektöründeki maliyet artışlarının üretime çabuk yansıyacağını sözlerine ekledi.  
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ÇAYKUR Haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Haziran ayında alınan 

152 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 442 milyon lira ve organik yaş çay farkı olarak 39 milyon lira ödeneceği, ödemelerin 3 gün içinde 

tamamlanacağı belirtildi. 

Çinli Harbin Electric International Company Limited, Kalyon-Kolin ortaklığı ile Ankara Çayırhan’da 800 MW kömür santrali kurulumu konu-

sunda anlaştı. Habertürk Gazetesi’nin haberine göre yatırım tutarının 1 milyar doları aşması beklenen projede uzlaşı belgesinin imzalandığı 

ifade ediliyor. Kalyon-Kolin ortaklığının, finansman arayışının Çinli finansörler üzerinden devam ettiği belirtiliyor.  

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı devam eden birinci ünitesinin kor tutucusunun sahaya ulaştığı bildirildi. Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 

yapılan açıklamada, kor tutucunun, 3+ nesil reaktörlü nükleer santrallere özgü pasif güvenlik sistemlerinin önemli bir ekipmanı olduğu belirtil-

di. Tyajmash A.Ş. tesislerinde imal edilen ekipmanın 150 ton ağırlığında ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı çelikten yapılmış koni şeklinde bir tank 

olduğu aktarıldı. 

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) enerji projelerine yönelik finansman politikasında değişikliğe gidiyor. EIB tarafından yayınlanan taslak plana 

göre bankanın 2020 sonrası enerji finansmanı politikasının temelini Paris Anlaşması kapsamındaki iklim hedefleri oluşturacak. Plana göre ban-

ka enerji finansmanında enerji verimliliğini, enerji arzını karbonsuzlaştırmayı, yenilikçi teknolojileri ve yeni enerji altyapılarını desteklemek 

olmak üzere dört ana başlığa odaklanacak ve 2020 sonrasında yeni fosil yakıt yatırımları ile doğal gaza yönelik altyapı yatırımlarını finanse et-

meyecek. 

Tuz Gölü yeraltı doğal gaz depolama tesisinin kapasitesini 1,2 milyar metreküpten 5,4 milyar metreküpe yükseltecek genişletme projesinin 

temeli atıldı. Projenin temel atma töreninde konuşan  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Son yıllarda devreye aldığımız doğal 

gaz depolama, FSRU, LNG yatırımları ile TANAP, TürkAkım gibi uluslararası boru hatları sayesinde bugün Türkiye, doğal gaz arz meselesi defte-

rini tamamen kapatmıştır” dedi. Genişleme çalışmalarının 2023 yılının sonunda tamamlanması hedeflenirken, proje 30 yıllık kullanım ömrüne 

sahip olacak şekilde inşa edilmekte.  
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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. 


