
TCMB Başkanı Murat Uysal, bugün saat 10.30’da yılın üçüncü Enflasyon Ra-

poru’nun sunumu için basın toplantısı düzenleyecek. Banka son iki enflas-

yon raporunda 2019 yılı sonu için %14,6, 2020 yılı sonu için ise %8,2'lik bir 

enflasyon öngörmüştü. Bugünkü sunumda yakın vadede politika faizinin gö-

rünümünü etkileyeceği için 2019 yıl sonu enflasyon tahmininde olası bir deği-

şiklik takip edilecektir. Öte yandan TÜİK Haziran ayına ilişkin dış ticaret istatis-

tiklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığı ise turizm istatistiklerini duyuracak. Hazi-

ne de akşam üzeri Ağustos-Ekim iç borçlanma stratejisini açıklayacak. Turk-

cell’in de ikinci çeyrek bilançosu bekleniyor.  

ABD Merkez Bankası’nın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 

bugün sonuçlanacak. Karar akşam 21.00’de açıklanacak. Ekonomistler 25 baz 

puanlık indirim öngörüyor. Vadeli piyasalardaki fiyatlamalar da aynı ölçüde 

bir indirime işaret ediyor. Hatta vadeliler Eylül'de de 25 baz puanlık indirimi 

fiyatlıyor ancak bu akşamki indirimin senenin tek indirimi olacağı görüşü de 

destek buluyor. Salı akşamı Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulu-

nan Trump faiz indirimi ve niceliksel sıkılaşmanın sona ermesi yönündeki bek-

lentilerini tekrarladı. Faiz indirimi artık tamamen fiyatlandığı için varlık fiyatla-

rı üzerinde etkisinin sınırlı olmasını bekleriz. Bu arada 3 ay süren aranın ardın-

dan Çin ile ABD ticaret müzakerelerine yeniden başladı. ABD Hazine Bakanı 

Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’ın da yer aldığı ABD 

heyeti, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin de dahil olduğu Çinli mevkidaşları 

ile bir araya geldi. Ancak Trump'ın Twitter üzerinden çok sert açıklamalarda 

bulunması anlaşma için zemini kaygan kılıyor. Müzakerelere ilişkin olumsuz 

beklentiler artarken, Asya borsaları bu sabah satıcılı açıldı.  

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin Euro Bölgesi ekono-

misi görünümünün 'giderek daha da kötüleştiğini' söylemesinin ardından 

bugün önemli bir veri açıklanacak. Euro Bölgesi ikinci çeyrek büyüme verile-

ri saat 12.00’de gelecek. Piyasadaki medyan beklenti Euro Bölgesi’nin ikinci 

çeyrekte yıllık %1, çeyreklik bazda %0,2 büyüdüğü yönünde. Bir önceki çey-
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,686          -0.66% 2.96% 12.51%

BİST-30 129,217          -0.91% 3.07% 13.01%

XUSIN 116,859          -0.48% 3.33% 11.43%

XBANK 147,301          -1.59% 2.21% 25.11%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5558 -0.96% -0.59% 5.07%

Euro/TL 6.1955 -0.95% -1.78% 2.36%

Sepet Kur* 5.8748 -0.88% -1.34% 3.60%

Euro/Dolar 1.1153 0.08% -1.25% -2.76%

Dolar/JPY 108.59 -0.17% 0.31% -0.89%

DXY 98.0500 0.00% 1.37% 1.95%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 16.03% 16.10%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.52% 15.41%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.74% 6.79%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.06% 2.06%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.210%

22 Nisan 2020 5.125% 100.18         4.859%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.03            6.648%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1430.60 0.27% 0.87% 11.53%

Reuters/Jefferies CRB* 186.77 0.31% -1.37% 6.48%

Brent (Dolar/varil) 64.72 0.87% 2.29% 20.11%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.14 0.05% 2.23% -27.28%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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rekte gayri safi yurtiçi hasıla yıllık %1,2, çeyreklik %0,4 artmıştı. Bu arada Euro Bölgesi’ne ait Temmuz ayı öncü enflasyon verileri de izlenecek. 

Tüketici enflasyonunun yıllık bazda %1,2’den %1,1’e, çekirdek enflasyonun da %1,1’den %1,0’e gerilemesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu 

Temmuz ayının başında Euro Bölgesi için 2019 büyüme tahminini %1,2 olarak korurken, 2010 için %1,5’ten %1,4’e düşürmüştü. 

Garanti Bankası (GARAN) - İkinci çeyrekte solo net kârı geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 1,91 milyar TL oldu. İlk altı aylık sonuç-

lara bakıldığında, bankanın net kârının %7 azalışla 3,63 milyar TL olduğu görülüyor. Bankanın kredi hacmi 2018 yıl sonuna göre %4 artışla 240 

milyar TL seviyesinde. Öte yandan Garanti Bankası yurtiçinde 7 milyar liraya kadar sermaye benzeri tahvil ihracı için genel müdürlüğe yetki 

verdi. 

Türk Telekom (TTKOM) – CEO Boulos H.B. Doany’in 26 Eylül 2016 tarihinden bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. 

Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal vekaleten Türk Telekom CEO’su olarak atandı. 

TÜİK Temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni yayınladı. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 83,4 iken, Temmuz ayında %3,3 oranında 

azalarak 80,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven en-

dekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. 

TÜİK, Mayıs 2019 katı yakıtlar üretim ve teslimat verilerini açıkladı. Katı yakıtların 2019 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarları 

taşkömüründe 109,9 bin ton, linyitte 6,8 milyon ton ve taşkömürü kokunda 379,8 bin ton oldu. Teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkö-

mürünün 2,2 milyon ton, linyitin 6,4 milyon ton ve taşkömürü kokunun 398,8 bin ton olarak gerçekleştiği görüldü. Üretilen katı yakıtların tesli-

matları karşılama oranı %5,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %95,3 iken linyitte %106,6 olarak hesaplan-

dı. 

Mevcut yatırım teşvik sisteminde yatırımcıya sunulan sabit teşvik paketleri yerine yatırımcının ihtiyaç duyduğu destekten yararlanabilece-

ği esnek bir sistem hayata geçirilecek. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı ile teşvik ve destek programlarında yeni yol haritası 

çizildi. Mevcut yatırım teşvik sistemi gözden geçirilerek rekabetçi hale getirilecek, bu kapsamda esnek, etkisi ölçülebilir ve nakit bazlı teşvikleri 

de içeren bir sistem oluşturulacak. Teşvik ve destek programlarında mevzuat sadeleştirilerek, plan dönemindeki öncelikli sektör ve alanlara 

göre tasarımı yapılacak. Teşviklerin etki analizi yapılarak, bu analizler düzenli olarak Sanayileşme İcra Kurulu’na sunulacak. Mükerrer teşvik ve 

destekler kaldırılarak, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli sektörlerdeki yatırımlar Ar-Ge, tasarım, yatırım, üretim, 

pazarlama ve ihracat süreçlerinin tamamını içerecek şekilde ürün odaklı olarak desteklenecek. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kap-

samında öncelikli sektörlerde desteklenecek ürünler stratejik öncelik, teknolojik gelişmişlik seviyesi, gelecek potansiyeli, teknolojik gelişime 

etki seviyesi, cari açığa etkisi, teknik yeterlilik ve yetkinlik, yerli üretim kriterleri çerçevesinde belirlenerek ilan edilecek.  Program kapsamında, 

Ar-Ge ve yatırım destekleri ile vergi teşvikleri tek pencere üzerinden sağlanacak. İl içerisindeki ilçe gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak 

mevcut teşvik sistemi kapsamında bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları kümelenme anlayışına uygun olarak yeniden tasarla-

nacak. Yatırımcıya sunulan Hazine taşınmazı sayısı artırılacak. Kamu yatırımlarının yatırım teşvikleri kapsamında sağlanabilmesine yönelik dü-

zenleme hayata geçirilecek. İmalat sanayi sektörlerinde ihracat pazarlarındaki teknik düzenleme kaynaklı yatırım ihtiyacı, yatırım teşvikleri 

kapsamında desteklenecek. Öte yandan aşırı kapasite olan ürünlerde yatırım teşviki verilmeyecek. Türkiye Sanayi Alanları envanteri çıkarıla-

rak ilan edilecek. 

Kolin İnşaat’ın bazı şirketlerdeki hisselerinin Cengiz İnşaat ve Kalyon İnşaat tarafından devralınmasına onay çıktı. Kolin İnşaat Turizm'in; 

İGA Havalimanı İşletmesi, CMLKK Bilişim Teknolojileri, CMLKK Liman İşletmesi, CMLKK Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri ve İGA Güvenlik Hiz-
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metleri’nde bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon İnşaat tarafından devralınmasına Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı. İstanbul Havali-

manı İşletmesi İGA içindeki 5 şirketten biri olan Kolin'in, işletme içinde %20'lik payı bulunuyordu. 

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Gazetesi’nin haberine göre, Volkswagen yeni fabrikasını Bulgaristan yerine kendisine finansal 

imtiyazlar sunan Türkiye’de kuracak. Karar alma süreci ile ilişkili kaynaklara dayandırılan haberde, Volkswagen kurulunun bir sonraki top-

lantısının gerçekleşeceği Eylül ayında karar almasının beklendiği belirtildi. Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil gazeteye verdiği de-

meçte, “Nihai bir karar yok” dedi. Volkswagen hissedarları arasında devlet de bulunuyor.  

Sanofi Türkiye ve Birgi Mefar, yeni bir teknoloji transferi ve yerel üretim projesi için ortaklığa imza attı. İş birliği kapsamında, Sanofi’nin 

Türkiye pazarında 22 milyon TL ciroya ulaşan antibiyotik ürünü 2 yıllık çalışmayla yerli üretime kazandırılacak ve 40’a yakın ülkeye ihracatı ger-

çekleştirilecek. 3 milyon euro değerindeki bu yatırım, 2020-2026 döneminde Türkiye'ye 500 milyon TL’nin üzerinde katma değer sağlayacak. 

Özel bir teknoloji ve altyapı gerektiren bu üretim projesi için Birgi Mefar ile anlaştıklarını anlatan Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk, ya-

pılan iş birliği kapsamında şimdiye dek Sanofi’nin İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirdiği üretimin, Türkiye’ye taşınacağını kaydetti. Böy-

lece bu teknolojinin ilk kez başka bir ülkeye transfer edileceğini aktaran Öztürk, çalışmaların 2021 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini 

söyledi. Öztürk, bu yatırım ile yerli üretim oranlarını %1,1 artıracaklarını da sözlerine ekledi.  

Tapco Petrol, Ünye-Kırıkkale-Yumurtalık petrol boru hattı projesinden çekildi. Mayıs ayında Tapco Petrol Boru Hattı Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’nin Ünye-Kırıkkale-Yumurtalık arasında inşa etmek üzere sahip olduğu, ham petrol boru hattı belgesini terk etmek için Maden ve Petrol 

İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) yaptığı başvurunun 26 Temmuz tarihinde kabul edildiği Resmi Gazete’de yayımlandı.  

Avrupa’da sıcaklık rekorları kırılıyor. Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası birçok ülkede bugüne kadarki en yüksek sıcaklıklara ulaşıl-

masına neden oluyor. Hollanda’da 1901 yılından beri yapılan kayıtlardaki en yüksek değere ulaşıldı ve 29 Temmuz günü 40,4 °C ile şimdiye 

kadarki en yüksek sıcaklık kaydı gerçekleşti. Birleşik Krallık resmi meteoroloji idaresi Met Office tarafından yapılan açıklamada ise Cambridge 

Üniversitesi Botanik Bahçesinde 38,7 °C ile bugüne kadar ki ülken kayıtlarındaki en yüksek sıcaklık değerine ulaşıldığı açıklandı. Açıklamada 40 

derecenin üstüne çıkma riskinin de yükseldiği bildirildi. 

Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2021 yılında devreye alınması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, Çoruh Nehri üze-

rinde yapımı devam eden ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliğine sahip olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2021 yılında elekt-

rik üretimine başlayacağını belirtti. Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesi 558 megavat kurulu güce sahip 

olacak.  
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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. 


