
Gün içerisinde 4,4750 seviyesine kadar yükselen dolar/TL kuru, bu sabah 
itibariyle 4,4680 seviyelerinde.  ABD faizlerindeki hızlı yükseliş ve dolar-
daki değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik küresel 
riskten kaçışı tetikledi ve dolarda değerlenme hareketi tekrardan başladı. 
Dolar endeksi 93,4 ile 22 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken 
parite tekrar 1,1850 seviyesinin altına sarktı. 

Gelişmekte olan ülke piyasalarında görülen düşük risk iştahı ve kuvvetle-
nen dolar endeksi karşısında Borsa İstanbul’da %1,77’lik bir düşüş yaşadık. 
Gün içerisinde Moody’s’in  Türk bankacılık sektörüne ilişkin yaptığı açıkla-
ma, ikinci seansta bankacılık endeksine olumsuz bir ayrışma getirdi. XBANK 
%2,8, XUSIN ise %1,1 değer kaybı yaşadı. 

Bugün takip edilecek ekonomik veriler arasında Türkiye Mart ayı sanayi 
üretimi ve ABD Nisan ayı sanayi üretimi mevcut.  

Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Şubat dönemi işsizlik oranı %10,6 
olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre 1 milyon 210 bin kişi artarak 28,2 milyon kişi, istihdam oranı ise 
1,3 puanlık artış ile %46,6 oldu. Tarım sektöründe çalışan sayısı 53 bin kişi 
azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1,3 milyon kişi arttı. İstihdam 
edilenlerin %17,7’si tarım, % 20’si sanayi, %7’si inşaat, %55,3’ü ise hizmet-
ler sektöründe yer aldı. İşgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %52,2 
olarak gerçekleşti (Erkekler: %71,5; Kadınlar: %33,3). Aynı dönemde tarım 
dışı işsizlik oranı 0,2 puan düşüşle %12,5 ve genç nüfustaki işsizlik oranı ise 
0,9 puanlık bir gerileme ile %19 olarak gerçekleşti.  

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan işgücü istatistiklerini değerlendirdi ve istih-
dam teşvikleri sonrası şubat ayı itibariyle 1 milyon 210 bin kişilik ilave 
istihdam yaratıldığının altını çizdi.  Özellikle kadınların iş gücüne katılım 
oranındaki artışın güçlü bir şekilde sürdüğünü ve genç işsizliğin düştüğünü 
belirten Elvan, istihdam yapısının sadece niceliğinin değil, kapsayıcılık yö-
nünün de iyileşmeye devam ettiğini ifade etti. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankalarının 
faaliyet ortamının, ekonomik büyümedeki yavaşlama ve yüksek işsizliği 
içeren faktörler nedeniyle zorlayıcı olmayı sürdüreceğini belirtti. Kuruluş, 
fonlama ve varlık kalitesi ile ilişkili aşağı yönlü risklerden kaynaklı olarak 
Türkiye bankacılık sistemi görünümünün negatif olduğunu belirtti. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’deki para poli-
tikasının aşırı genişlemeci nitelikte olduğunu kaydetti. Kuruluşun yaptığı 
açıklamada Türkiye’nin 10 gelişen ülke içinde en gevşek para politikasına 
sahip olduğu ifade ediliyor. 

16-May TÜİK, sanayi üretimi, Mar 
 İtfa: 2,98mlr TL (2,15mlr TL piyasaya) 
 Euro B., enflasyon rev., Nis 

 Brezilya MB toplantısı 
 Japonya, büyüme, 1Ç 
 ABD, sanayi üretimi, Nis 
 ABD’de dava süreci 

 
17-May TCMB, konut fiyatları, Mar 
 TCMB, özel sektör yurtdışı borç, Mar 
 TÜİK, perakende satış endeksi, Mar 
 

18-May TCMB, Beklenti Anketi 
 TÜİK, konut satışları, Nis 
 Japonya, enflasyon, Nis 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle 
Rifat Hisarcıklığolu TOBB Başkanı oldu. İlk kez 16 Haziran 2001'de seçilen Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu görevi yürütecek.  

Gazprom Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Rusya’nın doğalgaz rezervlerinin doğrudan Türkiye’nin doğalgaz şebekesine bağlaya-
rak Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı sağlayacak olan TürkAkım projesinin birinci kısmı olan 
Anapa-Kıyıköy arası denizaltı kısmının tamamlanmasının ardından Gazprom ikinci hattın Türkiye topraklarındaki bölümünün inşası 
için Türkiye ile istişarelere başladığını belirtti. Markelov, Rusya’nın St. Petersburg kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkA-
kım doğalgaz hattı projesinde ikinci hattın rotası için kararın yakında verileceğini söyledi. Yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye 
sahip iki hattan oluşacak olan TürkAkım’ın ikinci hattının Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya’ya ilerlemesi bekleniyor. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 23 Eylül 2016 tarihli mahkeme kararıyla kayyum olarak atandığı Dumankaya şirketlerine 
ilişkin tasfiye kararı aldı. TMSF Başkanı geçtiğimiz günlerde Dumankaya konusunda bir Alman firma ile anlaşmak üzere oldukları-
nı açıklamıştı. Buna karşın TMSF’den 15 Mayıs’ta yapılan açıklamada şirketin tasfiye edilmesinin uygun bulunduğu belirtildi. 

Denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin Finansal Katılımda İnovasyon isimli raporuna göre dünyada 1,6 milyar bireyin banka hesa-
bı, 20 milyonun üzerinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmenin ise bankacılık hizmetlerine erişimi bulunmuyor. Rapor, teknolo-
jideki ilerleme ile birlikte finansal katılımın (kapsayıcılık) artırılması sürecinde maliyetlerin düştüğünü ifade ediyor. EY’ye göre finan-
sal katılımın artarak tabana yayılması 2020 yılına kadar banka gelirlerini küresel olarak 200 milyar dolar, Türkiye’de ise yaklaşık 8 
milyar dolar yükseltme potansiyeli taşıyor. 

Kuzey Kore ABD’nin kendilerini nükleer silahlardan vazgeçmeye zorlaması halinde, 12 Haziranda yapılması planlanan  Trump ve 
Kim zirvesine olan ilgilerini kaybedebileceklerini belirtti. Kuzey Kore’nin, Güney Kore'nin ABD'yle birlikte yaptığı ortak askeri tatbi-
kata duyulan öfkeyi gerekçe göstererek iptal ettiği üst düzey görüşmelerin de bugün yapılması planlanıyordu. 

Tümosan (TMSN) - Ticari ve savunma sanayii konularında ilgili görüşmeleri başlatmak ve bilgi transferi yoluyla gelecekte oluşabile-
cek iş birlikteliklerini değerlendirmek üzere, Belarus menşeli VOLAT (Minsk Wheel Tractor Plant Open Joint Stock Company) firması 
ile, karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzaladı. 

Turizm sektörü - Rusya Federal Turizm Ajansı Mayıs ayında Rusya vatandaşlarının %52,3’ünün Türkiye’yi tercih ettiğini açıkladı. Yet-
kililer Türkiye’yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini öngörüyor. 

Gayrimenkul sektörü - Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşları Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), 
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) konut kredi faizlerindeki düşüş, 
tapu harcı ve KDV indirimi gibi sektöre hareket getirecek adımlara destek olmak için yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdular. 3 
çatı kuruluşuna üye olan 41 firma ve bu firmaların 150 projesinde yüzde 5 peşinat imkanı ve yüzde 20 indirim yapılmasına karar 
verildi. Sektöre önemli bir hareketlilik getirmesi beklenen kampanyanın 15 Haziran’a kadar devam edeceği bildirildi. 

Bankacılık sektörü - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Mart 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye  kuruluşlar tarafından 
kullandırılan nakdi krediler martta 2017 marta göre yüzde 21 artarak 2 trilyon 345 milyar liraya yükseldi. Tasfiye olunacak alacaklar 
mart sonu itibarıyla 72 milyar lira oldu. Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler  mart sonu itibarıyla 2017 
marta göre yüzde 22 artarak 1 trilyon  800 milyar lira oldu.  Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişile-
re  kullandırılan bireysel krediler martta 2017 marta göre yüzde 16 artarak 545 milyar lira oldu. 

Gübre Fabrikaları (GUBRF) - Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, bu yıl konsolide ciro hedefini yüzde 22 artışla 4,26 milyar lira olarak 
belirlediklerini söyledi. GÜBRETAŞ'ın 2017'yi bütçe hedeflerini aşan bir operasyonel ve finansal performans ortaya koyarak tamam-
ladığına işaret eden Yumaklı, 2017'de Türkiye'deki katı gübre satışlarında bir önceki yıla oranla yüzde 8 artışla 1 milyon 947 bin ton 
satış yaparak şirket tarihinin rekoruna ulaştıklarını bildirdi. Yumaklı, iklimsel ve ekonomik faktörlerin olumlu seyri halinde bu yıl Tür-
kiye’deki toplam gübre tüketiminin yine 6 milyon ton civarında olacağını öngördüklerini belirtti. 
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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.  

 


