
Merkez bankaları haftasında tüm piyasalar ilk olarak bugün Japon Merkez Bankası’nın 

(BoJ) Eylül 2016’dan bu yana süregelen gevşek para politikası duruşunda olası bir de-

ğişiklik haberine odaklanmıştı. Sabah saatlerinde gelen toplantı açıklamalarına göre 

BoJ, beklenildiği gibi faiz uygulamasında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Banka kısa va-

deli faizleri -0,1%’de, 10 yıllık vadedeki faizleri ise %0 seviyesinde tutacağı taahhüdünü 

yinelerken uzun vadeli faizlerin iktisadi durum ve fiyat gelişmeleri neticesinde dalgala-

nabileceğini ifade etti. BoJ getiri eğrisi kontrolünden geri adım atmadı; sadece mevcut 

gevşek para politikasında daha esnek hareket edeceğini belirtti. Toplantı notlarında, 

başkan Kuroda’yı ekonomik görünüm konusunda tedirgin eden konulardan bir tanesinin 

seneye devreye girecek olan vergi artışları olduğu yer aldı. Buradan hareketle BoJ tahvil 

alımlarında bundan böyle daha esnek hareket edeceğine dair kuvvetli bir yönlendirme 

yapmış oldu. Öte yandan Banka, Topix’e endeksli ETF kompozisyonunu yükselteceğini, 

yani ETF alımlarında da daha seçici olacağını açıkladı. BoJ Başkanı Kuroda’nın TSİ 9.30’da 

basın karşısına çıkması bekleniyor. 

 

Dün BoJ’a yönelik beklentilerle birlikte küresel faizler üzerinde ciddi bir baskı söz ko-

nusuydu. Kararla birlikte yen değer kaybederken tahvil faizleri geriledi. ABD 10 yıllık 

tahvil faizleri %3,0 seviyesinden hızla %2,94’ün altına kaydı. Faiz baskısı dün Euro Bölge-

si tahvilleri için de geçerliydi. Ancak bölgede faiz artışlarında kısmen İtalya’da yeni 10 

yıllık tahvilin ihracı ve Almanya ile İspanya’da açıklanan Temmuz ayı öncü enflasyon ve-

risinin Avrupa Merkez Bankası hedefinin üzerinde gelmesi etkili oldu.  

 

ABD borsaları teknoloji hisselerindeki satışlarla haftanın ilk işlem gününü düşüşle son-

landırdı. Nasdaq endeksinin %1,4 gerilediği günde e-ticaret devi Amazon'un hisseleri %

2,1 gerilerken Facebook hisseleri %2,2 ve Netflix hisseleri %5,7 değer kaybetti. Bu akşam 

piyasalar Apple’ın finansal sonuçlarını bekliyor olacak. Sabah saatlerinde Çin’de resmi 

PMI rakamları açıklandı, endeks Haziran ayındaki 51,5’ten Temmuz’da 51,2’ye geriledi 

(beklenti: 51,3). Çin’in kredi büyümesindeki sert yavaşlama ve ABD tarafından ilk fazı 

uygulamaya alınan ticaret vergileri sanayi üretimini baskılıyor. Asya tarafında ABD kapa-

nışlarındaki negatif görünümün yansımasının yanı sıra Çin’den gelen PMI datası sonra-

sında endeksler ekside. Ancak açıklanan Samsung finansallarına göre şirketin ikinci çey-

rekte karını %5,7 artırdığını belirtelim.   
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.00            7.050%

22 Nisan 2020 5.125% 96.75            7.093%

18 Mayıs 2021 4.875% 91.15            8.495%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,158             0.60% -0.64% -16.63%

BİST-30 118,166          0.55% -0.23% -16.85%

XUSIN 119,638          0.59% 0.21% -7.55%

XBANK 118,019          0.70% -11.42% -31.14%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.8800 0.58% 5.79% 28.79%

Euro/TL 5.7168 1.08% 5.57% 25.70%

Sepet Kur* 5.2985 0.79% 5.67% 27.03%

Euro/Dolar 1.1704 0.41% -0.23% -2.43%

Dolar/JPY 111.06 0.03% 0.33% -1.43%

DXY 94.3240 0.01% -0.75% 2.40%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1221.30 -0.14% -1.63% -6.23%

Reuters/Jefferies CRB* 199.26 0.84% -2.15% 2.02%

Brent (Dolar/varil) 74.97 0.92% -3.01% 12.11%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.80 -0.14% 0.28% -5.42%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.57% 20.41%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.41% 18.09%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.32% 7.29%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.94% 2.96%
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ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları yine gündemde yerini alan haberler arasında oldu. Trump dün İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Beyaz 

Saray'da ağırlamasının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelen sorular üzerine Meksika sınırına örülmeye 

başlanan duvar için gerekli bütçenin Kongre’den oy alamaması durumunda hükümeti kapatmaya hazır olduğunu dile getirdi. Amerikan kanunları-

na göre, Kongre’nin 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamaması durumunda geçici bütçelerle aranın ka-

patılması gerekiyor. Geçici bütçe de onaylanamazsa harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Trump’ın dünkü açıklamalarından bir 

diğeri de İran’a yönelikti. Trump, İran lideri Ruhani ile koşulsuz görüşmeyi kabul edebileceğini ancak İran’ın yaşadığı sıkıntılardan dolayı buna hazır 

olup olmadığını bilemediğini söyledi. Trump’ın bu açıklaması 6 Ağustos’ta devreye girecek olan İran yaptırımlarının hemen öncesinde geldi. 

Bugün yurt içinde Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini takip ediyor olacağız. Öte yandan bugün TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, yılın üçüncü 

Enflasyon Raporu’nun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısında sunum yapacak. Haftanın geri kalanında yarın açıklanacak Temmuz ayı PMI 

verisi ile Cuma günü gelecek Temmuz ayı tüketici enflasyonu izlenecek. 

İnşaat maliyet endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %23 oranın-

da artış kaydetti. Endeksin alt kalemlerinden malzeme maliyetlerinde artış 

oranının %26,6, işçilikte ise %15,6 seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. TL’nin 

değer kaybı ile birlikte artan girdi maliyetleri, inşaat sektörünü olumsuz etkili-

yor. Sektörde maliyet artışı, konut fiyat artışının zayıf seyri ve özellikle üst gelir 

grubuna hitap eden kısmında konut satışlarında görülen yavaşlama dikkatle 

takip ediliyor. 

Emay İnşaat borçlarının vadesini uzatmak amacıyla bankalarla borç yapılan-

dırma görüşmesi yaptıklarını açıkladı. Bloomberg’e açıklama yapan yönetim kurulu başkan yardımcısı Hakan Çağlar, kur ve faiz artışının maliyet-

lerde yarattığı artış ile yavaşlayan konut satışlarının yapılandırma ihtiyacı doğurduğunu belirtti. Emay İnşaat KentPlus zincirinin (Kadıköy, Cent-

rium, Kartal, Ataşehir vd.) yanı sıra Brandium Ataşehir markasına da sahip. 

TÜİK hanehalkı bütçe araştırmasının 2017 yılı sonuçlarını yayınladı. Hanehal-

kı tüketim harcamalarından en yüksek payı %24,7 ile konut ve kira harcama-

ları aldı. Konut ve kira harcamalarının hanehalkı tüketiminden aldığı pay 

2016 yılında %25,2 idi. Payını bir önceki döneme göre en çok artıran harcama 

grubu ise %18,2’den %18,7’ye yükselen ulaştırma harcamaları oldu. Tüketim 

sepetinin içinde harcama türlerinin paylarında görülen artış ve azalışın ürünle-

rin göreli fiyat hareketlerine göre değiştiği izlenimi vermekte. Gelir gruplarına 

göre tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında gıda ve alkolsüz içecekler 

grubunun en düşük gelir grubunun tüketiminde aldığı pay %28,6 iken en yük-

sek gelir grubunda %14,6 olduğu dikkat çekiyor. Bu durum, gıda enflasyonu ile 

mücadelenin önemine işaret ediyor.   

İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA sermaye artırım kararı aldı. Şirket genel kurulunda alınan karar 

ile 4 milyar 450 milyon lira olan mevcut sermayesini 1 milyar 790 milyon lira artırarak 6 milyar 240 milyon liraya yükseltti. Şirketi oluşturan kon-

sorsiyumun üyeleri olan Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon Grubu şirketlerinin her biri sermaye artırımına 358 milyon liralık beş eşit payla katıl-

dı. 

Turkcell (TCELL) – 600 bin TL sermayeli yemek kartı şirketi Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.'nin kuruluş işlemleri tamamlandı. 
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Pegasus (PGSUS) - 2014 yılına ilişkin vergi uyuşmazlığını, 19,8 milyon TL tutarındaki toplam yükümlülüğün peşin ödenmesi suretiyle sonlandırıla-

cağını açıkladı. 

Tekfen Holding (TKFEN) - Bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Haradh Sahası Gaz Artışı Programı – Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru 

Hatları inşaat işleri ile ilgili olarak Saudi Aramco Oil Company ile sözleşme imzaladı. Projenin tamamlanma süresi 33 ay, sözleşmenin bedeli ise 

yaklaşık 590 milyon dolar. 

Aselsan (ASELS) -  Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili olarak Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan sözleşmede değişiklik yapıldı. Söz konu-

su sözleşme değişikliği ile Aselsan'a toplam 247,5 milyon TL ve 33,7 milyon doları tutarında ilave "Güvenlik Sistemi" siparişi verildi. Teslimatların 

2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. 

Otokar (OTKAR) - Bir Asya ülkesinden 28,9 milyon dolar tutarında taktik tekerlekli zırhlı araç siparişi aldı. Sipariş kapsamındaki 4x4 taktik tekerlekli 

zırhlı araçlar yedek parça ve eğitim hizmetleri ile birlikte sunulacak. Teslimatların 2019 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. 

QNB Finansbank’dan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla bankanın toplam aktifleri yılsonuna kıyasla %19 artarak 149 

milyar 266 milyon liraya ulaşırken, canlı krediler yılsonuna kıyasla %14 artarak 93 milyar 217 milyon liraya, müşteri mevduatı ise %13 artarak 73 

milyar 818 milyon liraya ulaştı. Bankanın net dönem kârı ise 1 milyar 133 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Çelik ihracatçıları, büyük potansiyeli bulunan ancak yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle Türk çelik ürünlerinin rekabette geri kaldığı Batı Afri-

ka ve Sahraaltı Afrika gibi bölgelere "tarifeli hat seferleri" başlatacak. Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Reuters 

ile yaptığı söyleşide, ilk etapta 1 milyon dolar sermayeli ve çok ortaklı bir şirket kuracaklarını belirterek, bu ülkelere tarifeli seferler gerçekleştire-

ceklerini vurguladı. Tarifeli seferler düzenleyecek şirketin kuruluşunun bu yıl içinde tamamlanacağını ilk sevkiyatın ise 2019'un ilk çeyreğinde yapı-

lacağı tahmin ediliyor.  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Haziran ayı sonu itibarıyla bankacılık sektörünün net kârı %14 artarak 28 

milyar 921 milyon TL’ye çıkarken, sektörün aktif büyüklüğü %12,7 yükselerek 3 trilyon 671 milyar TL oldu. BDDK, KOBİ kredileri tablosunun 

hazırlanmasında esas alınan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımının 24.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile gün-

cellendiğini anımsattı. Buna bağlı olarak Haziran 2018 döneminde KOBİ kredileri bir önceki aya göre %17,1 artışla 646 milyar 107 milyon TL olur-

ken, toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı %0,8 arttı. 

2018/2019 pazarlama yılı şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete`de yayımlandı. Buna göre,2018/2019 pazarlama 

yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton, pancar şekeri A kotası 2 milyon 565 bin ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının %5'i oranında 128 

bin 250 ton olarak belirlendi. Nişasta bazlı şeker kotası ülke toplam A kotasının %5'i oranında 135 bin ton olarak belirlenmiş durumda.  

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında bu yıl Çorum'da 235 proje desteklene-

ceği belirtildi. Hem 18-40 yaş grubundaki genç nüfusun köye dönüşünün teşvik edilmesi hem de tarımsal üretime katkı sağlanması hedefi doğrul-

tusunda söz konusu projeler için 7 milyon lira hibe destek verileceği ifade edildi. 

Akaryakıt türlerinden benzinin litre fiyatına 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş, motorine 14 kuruş zam geldi. Esnek ÖTV ile 

akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının devreye girmesinin ardından yapılan bu dördüncü zam da fiyatlara yansımayacak. 

İnşa halindeki rüzgâr santralleri arttı. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB), Temmuz 2018 Rüzgâr İstatistik Verileri Raporu’nu yayımladı. Ra-

pora göre Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücü toplamda 7.000 megavatı (MW) aştı. Rapora göre bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen kurulu güç 

artışı 140 MW oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre rüzgâr enerjisinde işletmeye geçen santrallerde düşüş görülse de, inşası devam eden santral-

lerin toplam kurulu gücü 885 MW’a ulaştı. 
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Finli cep telefonu üreticisi Nokia ile Alman telekomünikasyon devi T-Mobile arasında 5G teknolojisi için 3,5 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı 

bildirildi. Nokia'nın T-Mobile firmasına 5G teknolojisi, yazılımı ve hizmetleri sağlayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bu sayede firmanın 5G 

teknolojisini kritik olan ilk yıllarında müşterilerine sunacağı kaydedildi. 

OPEC Petrol Sepeti, geçen hafta 1,86 dolar yükselerek ortalama 72,81 dolar oldu. Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente 

(Ekvador), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light 

(Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanan OPEC petrol sepeti bir önceki hafta ortalama 70,95 dolar 

seviyesindeydi. 

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), doğal gaz iletim verilerini paylaşıma açtı. EPİAŞ’ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Türkiye’nin 

günlük doğal gaz iletimine ilişkin veriler, Şeffaflık Platformu üzerinden ilk kez paylaşıldı. Buna göre, doğal gaz piyasasındaki tüm katılımcılar ve 

sektör paydaşları taşıma miktar bildirimi, sanal ticaret, kapasite, rezerve, gerçekleşme ve stok miktarı gibi verilere erişebilecek. 

Enerji Piyasası Enerji Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 19 Temmuz’daki kurul toplantısında ön ödemeli doğal gaz sayaçlarına “metreküp” ya da 

“kontör” yerine “TL” yüklenmesini kararlaştırdı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yetkililer, eski sistemde doğal gaz dağıtım şirketlerinin ön 

ödemeli sayaçlara yüklenen doğal gaza uygulanan zamları üstlenmek zorunda kaldığını ve bu dengesiz durumun ortadan kaldırılması hedeflendiği 

belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in nükleer santral konusuna olumlu yaklaştığını belirterek, 4. santrale de Çin’le başlanabileceğini 

söyledi. Erdoğan, katıldığı BRICS Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Xi ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Basın mensuplarının bu görüşmeyle 

ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan, Çin’le Türkiye arasındaki nükleer enerji konusunun üzerinde durduklarını belirtti. Üçüncü nükleer santralı Çin 

ile yapmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, “Çin, 3. nükleer santrale olumlu yaklaşıyor. İnşallah ona da başlayacağız. İyi bir noktaya geldik. Mesa-

fe aldıktan sonra 4.’ye de onlarla başlamamız söz konusu.” şeklinde konuştu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1 Ocak 2011’den bu yana yapı ruhsatı alan yeni binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesine sahip 

bina sayısının 742 bin 940 olduğunu bildirdi. Enerji Kimlik Belgesi alan bina sayısının bu yılın ilk 6 ayında 68 bin 940 olduğu belirtildi.  
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MSCI Hisse Endeksleri
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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.  

 


