
Yılın ilk günü küresel hisse piyasalarında satışlarla başladı. Çin'de kamunun sahip 

olduğu geniş ölçekli üreticiler dışında kalan özel sektör şirketlerini izleyen Caixin/

Markit imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayındaki 50,2 sevi-

yesinden 49,7'ye gerileyerek sektörün daraldığına işaret etti. İmalat PMI Asya'dan 

gelen zayıf dış ticaret verilerini izledi. Asya borsaları Çin'de imalat sanayinin daral-

dığına işaret eden verinin ardından gerilerken, ABD endeks vadeli işlemleri kaza-

nımlarını geri verdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi 

%1,1 geriledi. S&P 500 endeksi vadeli kontratları yılın ilk işlem gününe artıda başla-

dıktan sonra %0,7 eksiye geçti. Dolar endeksi DXY Pazartesi kapanışına kıyasla geri-

ledi ve yeni yıla  95,8 seviyesinden başlıyor. Euro/dolar paritesi 1,1492’ye kadar 

yükselirken dolardaki zayıflık neticesinde dolar/TL ise güne 5,30’un hemen altında 

başlıyor. 2018 yılını 2015'ten bu yana ilk defa yıllık bazda düşüşle kapayan petrol 

2019'un ilk işlem gününe arz fazlası ve küresel ekonomik büyümenin ivme kaybetti-

ği endişeleriyle %1 kayıpla başladı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı ge-

çen yılın son işlem gününe kıyasla %1’i aşan düşüşle 53,11 dolara indi. Türkiye’de 

saat 10.00’da imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık verisi açıkla-

nacak. 

Konut, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde geçen yılın son iki ayında 

uygulanmaya başlanan vergi indirimleri 3 ay süreyle uzatıldı. Resmi Gazete'nin 

Pazartesi günkü mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları, 1 

Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi. Değişikliklere göre konut satışlarında KDV oranı 

31 Mart 2019'a kadar %18 yerine %8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarındaki          

%4'ten %3'e indirim de aynı tarihe kadar devam edecek. Karara göre mobilya sek-

töründeki KDV oranı %18 yerine, %8 olacak. Beyaz eşyada uygulanan ÖTV oranı da 

sıfır olarak devam edecek. 1.600 cc altı motorlu araçların ÖTV'sinde gerçekleştirilen 

15'er puanlık indirim 3 ay daha devam ederken, ticari araçlardaki %18 yerine %1 

KDV uygulaması da 3 ay daha sürecek. Bir diğer kararla motor silindir hacmi 250 

cc'yi geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan 

alınan ÖTV de sıfırlandı. Hatırlanacağı üzere ÖTV ve KDV indirimleri 2018'in son iki 

ayında uygulamaya konulmuştu. ÖTV ve KDV indirimlerinin 2018 yıl sonu enflasyo-

nunu 1 puan civarında aşağı çektiği düşünülüyor. İndirimlerin sona ermesi duru-

munda yılın ilk aylarında enflasyona ek baskı öngörülüyordu.  Vergi indirimlerinin 

uzatılmasıyla enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir risk azalmış oldu. Cumhurbaşkanı 

2-Oca TB, Geçici dış ticaret verileri, Aralık 
 ISO, İmalat PMI, Aralık 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Aralık 

3-Oca TÜİK, Enflasyon, Aralık (piyasa bek.: -%0,23, TSKB: -%0,10) 
 ABD, ISM İmalat PMI, Aralık 
4-Oca TCMB, Reel efektif döviz kuru, Aralık 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.39            7.412%

22 Nisan 2020 5.125% 96.25            8.209%

18 Mayıs 2021 4.875% 91.13            9.110%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,270             0.92% -3.90% -20.86%

BİST-30 114,343          0.87% -3.74% -19.54%

XUSIN 104,874          0.77% -6.54% -18.96%

XBANK 117,737          0.55% -4.17% -31.30%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2923 0.09% 0.89% 39.68%

Euro/TL 6.0604 0.13% 1.56% 33.26%

Sepet Kur* 5.6764 -0.54% 1.28% 35.37%

Euro/Dolar 1.1462 -0.06% 1.03% -4.45%

Dolar/JPY 109.71 0.14% -3.60% -2.63%

DXY 96.1730 0.02% -0.82% 4.41%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1282.17 -0.04% 4.16% -1.56%

Reuters/Jefferies CRB* 175.96 -0.66% -6.37% -10.66%

Brent (Dolar/varil) 53.80 -1.10% -13.75% -20.43%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.94 2.69% 2.72% 2.24%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.73% 19.73%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.48% 16.49%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.08% 7.05%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.69% 2.72%
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Erdoğan'ın açıkladığı üzere, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında Ocak ayından itibaren %10 indirim yapılacak. İstanbul başta olmak üzere, belediyele-

rin su fiyatlarında da indirim yapması bekleniyor. Bu indirimlerinin yanı sıra petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarını geriletmesi ile enflas-

yonda bir miktar iyimserlik beklenmekte. Ancak asgari ücrette yapılan düzenleme nedeniyle enflasyonun hala 2019 ortasında kadar %20'li seviye-

lerde kalması olası. Seneye başlarken yapılan alkollü içeceklere yönelik vergi ayarlamaları da enflasyonu bir miktar yukarı taşıyacaktır. Resmi Ga-

zete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları %13,48 oranında artırıl-

dı. Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı. 

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) dün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatlar Aralık'ta %0,14 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %17,68 arttı. Aynı dönemde toptan fiyatlar ise %22,91 yükseldi. Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcama-

larında %1,58, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında %1,07, gıda harcamalarında %0,20 artış, giyim harcamalarında %0,94, konut harcamala-

rında %0,78, ev eşyası harcamalarında %0,77, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında %0,74 azalış izlenirken, diğer harcamalarda fiyat değişimi 

görülmedi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 44,4 milyar 

liralık iç borç servisine karşılık, 42,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak. Hazine ve Maliye Ba-

kanlığı, Ocak'ta 6,1, Şubat'ta 21,8, Mart'ta da 14,4 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek. Bakanlığın Ocak-Mart dönemine ilişkin iç borçlanma 

stratejisine göre, Ocak ayında 6,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,1 milyar liralık, Şubat'ta 22,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21,8 

milyar liralık, Mart'ta da 15,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 14,4 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor. Ocak'taki iç borçlanma-

nın 5 milyar lirasını piyasadan, 1,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, Şubat'taki iç borçlanmanın da 17,4 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirası-

nın kira sertifikasından, 2,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, Mart ayında ise 12,5 milyar lirasını piyasadan, 1,9 milyar lirasının da kamuya satış-

lardan oluşması bekleniyor. 

Sermaye Piyasası Kurulu halka açık şirketlerin sermaye artırımlarında mevcut ortaklarca alınan payların yarattığı yönetim kontrolü değişikliği-

nin zorunlu pay alım teklifinden muaf tutulmasına karar verdi. Pay Alım Teklifi Tebliği'nde yapılan değişiklik bugünkü resmi gazetede yayım-

landı. Muafiyet ortakların yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarını kapsıyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların yoğun talebi üzerine, mağduriyet yaşanmaması için İmar Barışı'na başvuruların 15 Hazi-

ran, ödeme süresinin ise 30 Haziran 2019'a uzatıldığını bildirdi. İmar Barışı'na yapılan son başvuru rakamlarına ilişkin de bilgi veren Kurum, 

"İmar Barışına bugüne kadar 9 milyon 698 bin 238 vatandaşımız başvuru yaptı. Vatandaşlarımızca yapı kayıt belgesi bedeli olarak da 16 milyar 500 

milyon lira ödeme yapıldı." ifadelerini kullandı. Öte yandan, İmar Barışı başvurularının devam ettiği 6 ay süresince kamu bankalarının da vatandaş-

lara kredi kullandırma noktasındaki desteğini sürdüreceği öğrenildi. 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası yürürlüğe girdi. KOBİ’lere finansman desteği sağlamak amacıyla uygulamaya alınan Devlet Destekli Ticari 

Alacak Sigortası’ndan yararlanmak isteyen firmaların ilk etapta 25 milyon lira ve altında ciroya sahip olması şartı aranacak. Halk Sigorta yönetimin-

de bütün sigorta şirketlerinin poliçe kesebileceği bu üründe sigorta şirketlerinin 300 bin liraya kadar verdiği limit için devlet desteği sağlanabile-

cek.  

İstanbul’da 1 Ocak’tan itibaren su faturaları tüm aboneler için %15 indirimli olacak. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak. Bu çerçevede Fatih Sultan 

Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devlet otoyollarında geçiş ücretleri artmayacak. Ancak bu karar Yap-İşlet-Devret modeliyle ya-

pılan köprü ve otoyolları kapsayamayacak. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü’nden geçiş bedeli 71,75 liradan 103,05 liraya yükseltilirken Gebze-

Orhangazi-İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5,5 lira olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 lira, 7,40 lira olan Gemlik- Bursa arası 

15,65 liraya yükseltildi. 
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E-ticaret alışveriş alışkanlık ve eğilimlerini açıklayan Hepsiburada’nın yayınladığı trend raporuna göre 2018 yılında platform üzerinden gerçek-

leştirilen alışverişler 2017’ye göre %60 arttı. En çok online alışveriş yapılan günler, cuma ve pazartesi; saat ise 12.00 – 14.00 aralığı oldu. En çok 

alışveriş yapılan ilk üç kategori “Temel Tüketim”, “Gıda,Sağlık ve Güzellik, Kitap” ve “Anne-Bebek” kategorileri olarak gerçekleşti. İnternette yapı-

lan alışveriş sıklığını geçen yıla göre en çok artıran iller %104 ile Adana ve Denizli olurken, en çok alışveriş yapan yaş grubu 25-35 aralığı oldu.  

Turizm sektörünün Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısının 2018’de 36,3 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Ernst and Yo-

ung’ın “Turizm Sektörü Değerlendirmesi” raporuna göre turizm gelirlerinin ise bu yıl bir önceki yıla kıyasla %11,3 yükseliş göstermesi bekleniyor. 

Konaklama, yolcu transferi ekipmanları, restoran ve eğlence tesisleri gibi turizm varlıklarına sahip diğer sektörler tarafından gerçekleştirilen harca-

maların dahil olduğu sermaye yatırımlarının ise 2018’de bir önceki yıla göre %9,2 yükselerek 22,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörü-

lüyor. Raporda, ayrıca, Türkiye’ye gelen turist sayısının 2018 yılında 38 milyonu, 2022 yılında ise 55 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.  

Gübreye %5 ek indirim geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gübrede %15 indirim aldık, üzerine %5 indirim de bu hafta geliyor. 

Yem üreticileriyle toplandık ama ne yazık ki orada bir gelişme sağlayamadık ama yem üreticilerimizden de çiftçimize destek olarak biraz daha ma-

liyetine katlanıp, 2019 yılının daha bereketli geçmesini sağlamalarını istiyorum. Hayvancılık desteği 41 ilde devam ediyor. Burada %50 hibe deste-

ğimiz olacak. Kırsal kalkınmaya destek için de 50 hayvancılık projesine 37 milyon lira vereceğiz atıl durumdaki 2 milyon hektar tarım arazisini işle-

yerek 13 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Destekleri söylediğim gibi 14,5 milyar liradan 2019 yılında 16,1 milyara çıkartıyoruz. Besicilere 80 mil-

yon lira besi desteği ödemesi yapacağız. Bakanlık olarak 3 farklı alanda üreticilerimize toplam 971 milyon liraya varan bir destek ödemiş olacağız" 

dedi. 

Türkiye İngiltere'den en çok plastik çöp alan ikinci ülke. BBC’de yer alan habere göre Türkiye, Kasım 2017 - Ekim 2018 döneminde İngiltere'den 

80 bin ton plastik çöp aldı. İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen çöpler bir yıl öncesine kıyasla %33'lük bir artış anlamına geliyor. Böylece Türkiye 

Malezya'nın ardından İngiltere'nin en çok plastik çöp gönderdiği ikinci ülke konumuna yükseldi. Bu artışın temel nedeni Çin'in aldığı kararlara da-

yanıyor. Son yıllarda İngiltere ürettiği plastik çöplerin büyük bölümünü Çin'e gönderiyordu. 3 yıl önce İngiltere'den Çin'e giden plastik ambalaj, 

bardak ve benzeri çöplerin miktarı yarım milyon ton seviyesindeydi. Çin İngiltere'nin bir yılda ürettiği çöplerin üçte ikisini alıyordu. Ancak 12 ay 

önce Çin ülke dışından çöp alınmasını yasaklayan bir yasa çıkardı. Çin'in denklemden çıkmasıyla İngiltere'nin plastik çöplerini almaya başlayan baş-

lıca ülkelerin ise Malezya ile Türkiye olduğu belirtiliyor. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yeni elektrik tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Konut elektriğine %10 indirim yapıldı. Elektri-

ğin kilovatsaati, vergi ve paylar ve dağıtım bedeli hariç 28 kuruşa düştü. Akıllı sayacı bulunan aboneler, dağıtım şirketlerine bildirmeleri halinde 

“üç zamanlı tarife”den yararlanabilecekler. Söz konusu aboneler, tüketimlerini 22.00-06.00 saatleri arasına kaydırmaları durumunda gece tarife-

sinde sayılacaklar. Gece tarifesinde tüketilen elektriğin fiyatında ise %25 indirim yapıldı ve kilovatsaati vergi, paylar ve dağıtım bedeli hariç 12,5 

kuruş olarak belirlendi. Söz konusu aboneler, “puant” olarak anılan 17.00-22.00 saatleri arasında tüketecekleri her birim için 48 kuruş ödeyecek. 

Bu aboneler için, 06.00-17.00 saatleri arasında tüketilen elektriğin birim fiyatı da 28 kuruş olarak belirlendi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezalarını açıkladı. Orijinalinden farklı egzoz kullananlar-

dan yurt dışından tehlikeli atık getirene, Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne (ÇED) aykırı davranandan toprağa atık gömenlere eylemin niteliğine gö-

re 6 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. ‘2872 Sayılı Çevre Kanunu’na aykırı durumlarda uygulanacak para cezalarına ilişkin tebliğ, 

Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre yeni yılda gerekli belgeler olmadan egzoz gazı ölçümü yapanlara 12 bin 373 TL idari para cezası uygula-

nacak. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere ise 287 TL ceza kesilecek. ÇED sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir 

ihlal için 30 bin 75 TL, idari para cezası uygulanacak. 

Türkiye’nin enerji ithalatı faturası Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,6 azaldı. TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin enerji ithalatı faturası 

yılın on birinci ayında 3,45 milyar dolar oldu. Ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla %24,21 azalarak 1,14 milyon tona düştü. 
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Almanya ilk Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) tesisini kuruyor. Uniper SE ve Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. Almanya Wilhelms-

haven'deki Uniper tesisinde bir FSRU kurma projesi üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Uniper proje geliştiricisi olarak görev yapacak. Ül-

kede ilk olması beklenen FSRU, yılda 10 milyar metreküp ihracat ve 263 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip olacak. Tesisin 2022'nin 

ikinci yarısına kadar tamamlanarak faaliyete başlaması planlanıyor. 
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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. 


