
Takvim Bugün  

Küresel piyasalarda yılbaşından beri süren iyimserlik sonucunda ulaşı-
lan zirve seviyelerde dalgalanmalar izlendi. Avrupa ve İngiltere mer-
kez bankalarının teşviklerini geri alma sinyalleri ile ABD’de teknoloji 
hisselerinde izlenen hergün izlenen kazanç ve kayıplara rağmen risk al-
ma iştahının korunması bu dalgalanmanın sebebi oldu. Sonuçta haftalık 
bazda S&P500 %0,6, Nasdaq %2,7, Stoxx600 %2 geriledi, MSCI EM ya-
tay kaldı. Para politikalarında sıkılaşma beklentisi ABD 10 yıllık faizini 
haftalık bazda %2,13’ten 2,30’a yükseltti. Kasım 2016’dan beri ilk kez 
45 dolara gerileyen petrol, geçen hafta toparlanarak 48 dolara yüksel-
di. ABD piyasalarının bugün yarım gün yarın tam gün tatil olacağı hafta-
ya Asya borsalarında sakin bir başlangıç izleniyor. Bu sabah Asya borsa-
larında Bayram tatili nedeniyle sadece üç gün işlem yapılan İç piyasalar-
da ise BIST-100 endeksi ge-
çen haftayı %0,8, haziran 
ayını %3 yükselişle 100.440 
seviyesinden tamamlamıştı. 
Yurtdışındaki sakin görünü-
me paralel yatay bir açılış 
bekliyoruz. Tahvil faizi %
11,12’den kapanmıştı. Bu-
gün enflasyon verileri takip 
edilecek.  
Piyasalar temmuz ayının ilk 
iş gününde haziran enflasyon verileri-
ni izleyecek. TÜİK haziran enflasyon 
verilerini 10:00’da açıklayacak. Reu-
ters anketine göre piyasa beklentisi %
0,10 (TSKB: %0,12) seviyesinde bulu-
nuyor. Bu rakam geçen yılın mayıs 
ayındaki 0,47’nin yerine geçeceği için 
yıllık rakamı %11,72’den %11,31’e 
(TSKB:%11,33) düşürüyor.   

3 Temmuz 2017 Pazartesi 

3-Tem TÜİK, enflasyon, Haz 

 Euro B. İşsizlik, May 

 Trump-Modi görüşmesi 

 Trump, CEO’larla görüşme 

 TİM, ihracat, Haz 

 Fed, Bullard konuşması 

 Markit, PMI verileri, Haz 

 

4-Tem ABD tatil, Bağımsızlık günü 

 TCMB, reel efektif döviz kuru, Haz 

 Çin Başkanı Jinping’in Rusya ziyareti 

 

5-Tem Fed tutanakları, 14 Haz toplantısı 

 ABD, fabrika siparişleri, May 

 Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporu görüşmesi 

Piyasa Özeti 30-Jun Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 100,440 0.25 3.2

BİST-30 123,308 0.19 3.1

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.5071 -0.40 -1.9

Euro/TL (TCMB Alış) 4.0126 0.00 0.0

Euro/Dolar 1.1420 -0.17 2.1

Dolar/JPY 112.45 0.25 1.5

En son Önceki

Gösterge tahvil (15 Mayıs 2019) 11.12 11.18

Eurobond (5 Mar 2038) 117.04 118.17

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,235.00 1,244.62

Ham petrol ($/varil, BRENT) 49.00 47.71
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TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 103.00 4.005

22 Nisan 2020 5.125 100.907 4.772

18 Mayıs 2021 4.875 99.32 5.069

Gündem 

TÜİK verilerine göre mayıs ayında ihracat %12,5 artışla 13,6 milyar 
dolar, ithalat %21 artışla 20,9 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı geçen 
yılın aynı ayına göre %43 artışla 7,3 milyar dolar olarak gerçekleş-
ti.  İhracat artışında otomotiv ihracatındaki %32, demir çelik ihracatın-
daki %50 artışın etkisi oldu. Bu sektörlerin ilkinde Avrupa’da yapılan 
ihracattaki artış, diğerinde ise çelik fiyatlarındaki artış etkili oldu. İhra-
catta genel olarak tüm sektörlerde toparlanma izlendi. İthalatta ise gı-
dada %46, enerjide %38, tekstilde %23 demir çelikte %24 gibi yüksek 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

artışlar dikkat çekerken, altın ithalatında %257 artış en 
etkili faktör oldu. İthalat tarafındaki artışlar ekonomik 
aktivitede canlanmanın bir yansıması olarak görülebi-
lirken, TL’de oynaklığın azalmasının da etkili olduğunu 
düşünüyoruz. Altın hariç bakıldığında ihracatta %18,5, 
ithalatta %13 gibi yine yüksek sayılabilecek artışlar 
bunun diğer göstergesi gibi duruyor.  Dış ticaret açığı 
ise altın hariç 5,7 milyar dolar ile daha ılımlı bir seviye-
de gerçekleşti. Yılın ilk beş aylık döneminde ihracat %9,5 artışla 64 milyar, ithalat %11 artışla 89 milyar dolar, dış ticaret açığı 
ise %16 artışla 24,8 milyar dolar oldu. Yıllık bazda dış ticaret açığı 57 milyar dolardan 59 milyar dolara yükseldi.  
 
Maliye Bakanlığı enflasyon gelişmeleri ve hedefleri göz önünde bulundurularak 
Temmuz-Aralık dönemi için tütün ve sigarada maktu-asgari maktu ÖTV tutarlarının 
artırılmamasının uygun görüldüğünü açıkladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu sene 
enflasyonun yıl sonu için belirlenen sınırlar içinde kalması konusunda para ve mali-
ye politikasında çok dikkatli çaba yürüttüklerini vurguladı.  
 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatta Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ha-
ziran ayında %2-4 bandında bir artış olacağını bunu Temmuz'da yüzde 15 artışla 
telafi edeceklerini söyledi. 
 
Euro Bölgesinde yıllık enflasyon haziranda %1,4’ten %1,3’e geriledi. Beklenti %
1,2 seviyesindeydi. Enflasyondaki düşüşün nedeni temel olarak enerjideki 
enflasyonun %4,5’ten %1,9’a gerilemesi oldu. Öte yandan enflasyon hiz-
mette %1,3’ten %1,6’ya, enerji dışı sanayide %0,3’ten %0,4’e yükselirken, 
alkol ve tütünde %1,5’ten %1,4’e geriledi.   
 
ABD’de mayısta kişisel tüketim harcamaları %0,1 geriledi, kişisel tüketim 
harcamaları ise %0,1 artış gösterdi. Buna göre enflasyon göstergeleri olan 
yıllık PCE ve çekirdek PCE artışları %1,4’te kaldı.   
 
Gümrük Bakanlığı’nın verilerine göre Haziran'da geçen yılın aynı ayına gö-
re ihracat %2,1 artarak 13,16 milyar dolar, ithalat %1,5 azalarak 19,19 mil-
yar dolar, dış ticaret açığı %8,6 azalarak 6,02 milyar dolar oldu. Öte yandan 
Haziran ayında altın verilerini içermeyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ise ihracat %1,8 artışla 12,1 milyar 
oldu. 

 
Hazine temmuz-ağustos-eylül dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine temmuzda 11 milyar lira, ağustosta 6 mil-
yar lira, eylülde 7 milyar lira ile gelecek üç aylık dönemde toplam 24,2 milyar liralık iç borç servisi gerçekleştirecek. Bu itfalara 
karşılık Hazine temmuzda 15,1 milyar lira, ağustosta 7,9 milyar lira, eylülde 9,1 milyar lira olmak üzere toplam 32,1 milyar 
liralık borçlanma hedeflediğini açıkladı. Buna göre gelecek üç ayda borç çevirme oranının %132 olması bekleniyor. Hazine 
temmuzda 6, ağustosta 4, eylülde 5 olmak üzere gelecek üç ayda 15 ihraçla yoğun bir ihale programı uygulayacak. 

Akiş GYO (AKSGY); Kurlarda görülen aşırı dalgalanmalar neticesinde Akasya AVM ve Akbatı AVM’deki mevcut kiracıları için 
01/07/2017-31/07/2017 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydıyla kira sözleşmelerinde 
öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kurunun 3,25 lira, euro kurunun ise 3,60 lira olarak belirlenmesine karar verdi.  

Kiler GYO (KLGYO); Kiler Holding’ten İstanbul Esenyurt’ta bulunan Lojistik Merkezindeki depo nitelikli 4 adet bağımsız bölü-
mü 89,7mn liraya satın aldı.  
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Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Yazıcılar Holding 22.80 4.4

Teknosa İç ve Dış Ticaret 6.66 4.4

İpek Doğal Enerji 2.43 4.3

AvivaSA Emeklilik Hayat 20.42 4.2

Koza Madencilik 2.97 3.8

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

ICBCT 3.16 -17.3

Alcatel Lucent Teletaş 11.55 -2.5

Çelebi 27.20 -2.3

Tat Gıda 7.13 -1.8

Erbosan 66.10 -1.7

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Türk Hava Yolları 8.05 589.0

Garanti Bankası 9.79 364.8

Akbank 9.80 250.0

Koza Madencilik 2.97 209.7

Ereğli Demir Çelik 7.05 169.5

BİST -100 Özet 30-Jun 29-Jun

İşlem Hacmi (mn TL) 4,066.2 4,140.3

Piyasa Değeri (mlyr $) 181.4 180.2

Halka açık (mlyr $) 62.0 61.6

BİST Endeksler 30-Jun Günlük (%) Aylık (%) YBB* (%) Son bir yıl (%)

BİST-100 100,440 0.25 3.2 28.54 30.75

BİST-100 (sent) 2.86 0.65 5.2 29.45 7.88

BİST Mal i 129,790 -0.27 2.6 25.29 27.33

BİST Sınai 108,954 0.74 5.1 30.35 39.89

BİST Hizmetler 63,213 0.89 1.1 27.38 19.11

*Yılbaşından Beri



TSKB 

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 

research@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

2017 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. 


