
Yurtdışında yoğun bir veri akışının yaşanacağı hareketli bir haftaya başlıyoruz. Ticaret 

savaşları konusunda ise önemli bir eşik geçilecek: 6 Temmuz tarihi itibarıyla ABD ve Çin 

arasındaki gümrük vergileri aktive olacak. ABD tarafında Pazartesi günü ISM imalat sa-

nayi üretim endeksi açıklanacak. Piyasa, Mayıs ayında 58,7 seviyesini gören endeksin, 

kuvvetlenen dolar nedeniyle Haziran'da 58'e gevşemesini bekliyor. Salı günü ISM imalat 

dışı endeks açıklanacak ve bu endeksteki Mayıs ayı rakamının (58,6) daha da yukarı git-

mesi mümkün. Bu iki veride büyük bir çözülme olmadıkça haftanın son gününde açıkla-

nacak olan tarım dışı istihdam verisine yönelik daha iyimser bir algı oluşacaktır. Perşem-

be ise Haziran ayı toplantısına ilişkin olarak FED tutanakları açıklanacak. Cuma günü 

haftanın en önemli verisinde ABD'de Haziran ayına ilişkin istihdam raporu yayımlanacak. 

Tarım dışı istihdam artışında piyasa beklentisi 198 bin kişi ile yine kuvvetli. Saatlik ortala-

ma kazançlar verisinde ise aylık artışın %0,3 olarak açıklanması bekleniyor. Bu büyüklük-

te bir veri geldiği takdirde yıllık ücret artış oranı tekrar %2,8'e yükselecektir. Piyasa bu 

yükselişi dolar için olumlu algılayacaktır. Avrupa tarafında ise, Almanya'da içişleri baka-

nının istifayı gündeme getirmesi göçmen politikaları hakkında hükümet içi anlaşmazlığın 

güçlendiğine işaret ederken, euronun dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. 

Türkiye'de ise bugün Haziran ayı imalat PMI verisi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hazi-

ran ayı öncü dış ticaret verileri açıklanacak. Yarın Haziran ayı TÜFE verileri, Çarşamba 

günü ise aynı ay için reel efektif döviz kuru verisi gelecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletve-

kili seçimlerinin tamamlanması ardından seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve 

OHAL'in sona erdirilmesi ihtimali geçen hafta TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para 

birimlerinden pozitif ayrışmasına neden olmuştu. Bu sabah ise gelişmekte olan ülke pa-

ra birimleri genelinde değer kaybı eğilimi gözlenirken, TL'de de kayıplar görülmekte. 

Dolar/TL 4,61 seviyesinde işlem görmekte. Tahvil piyasasında ise, Salı günü %17,51 sevi-

yesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Perşembe günü %16,20 sevi-

yesine kadar geriledi. Cuma günü ise spot kapanışta ortalama %16,35, valörde son iş-

lemde %16,77 seviyesindeydi. 

Türkiye'de enflasyonun öncü göstergelerinden olan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 

yayımladığı ücretliler geçinme endeksi Haziran verileri açıklandı. Buna göre, İstan-

bul'da perakende fiyatlar Haziran'da bir önceki aya göre %1,27 artarken, toptan fiyatlar 

ise Haziran'da %1,4 artış gösterdi. Perakende fiyatlar yıllık bazda %12,15, toptan fiyatlar 

ise %16,34 artmış oldu.  Haziran'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişi-

sel bakım harcamalarında %4,6, ev eşyası harcamalarında %3,9, kültür, eğitim ve eğlen-

ce harcamalarında %2,3, gıda harcamalarında %1,4, giyim harcamalarında %0,9, ulaştır-

ma ve haberleşme harcamalarında %0,8, konut harcamalarında %0,2 artış gösterdi.  

2-Tem Güm. ve Tic. Bk, Öncü dış ticaret verileri, Haziran 
 Almanya, İmalat PMI, Haziran 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Haziran 

 ABD, ISM imalat PMI, Haziran 
3-Tem TÜİK, Enflasyon, Haziran (Piy. beklentisi: %1,4, TSKB: %1,4) 
 ABD, Bağımsızlık Günü, yarım gün 
 Euro Bölgesi, Perakende satışlar, Haziran 

 ABD, Fabrika siparişleri, Mayıs 
4-Tem TCMB, Reel efektif döviz kuru, Haziran 
5-Tem BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 
 ABD, ADP tarım dışı istihdam değişikliği, Haziran 

 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.50            7.354%

22 Nisan 2020 5.125% 95.35            7.888%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Bist-100 96,520             0.30% -4.11% -16.31%

Bist-30 118,104          0.02% -4.48% -16.89%

XUSIN 119,333          0.62% -3.47% -7.79%

XBANK 132,755          0.11% -5.71% -22.54%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.5862 -0.80% 3.48% 20.94%

Euro/TL 5.3570 -0.75% 2.57% 16.50%

Sepet Kur* 4.9716 -0.55% 2.80% 18.76%

Euro/Dolar 1.1683 0.13% -0.93% -3.58%

Dolar/JPY 110.66 0.21% 1.24% -1.94%

DXY 94.6360 -0.79% 1.49% 2.73%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1252.25 0.35% -3.13% -3.85%

Reuters/Jefferies CRB* 203.79 0.76% -0.51% 4.26%

Brent (Dolar/varil) 79.23 2.04% 3.45% 18.80%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.92 -0.65% -1.37% -1.63%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.25% 19.07%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.63% 16.23%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.30% 7.37%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.85% 2.84%
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Mevsim etkileriyle Haziran ayında düşüş görmeyi beklediğimiz işlenmemiş gıda grubunda 2018 Haziran ayında yüklü artışlar söz konusu oldu. İTO 

verilerinde taze sebze-meyve fiyatları aylık bazda %6,4 artarken Türk-İş'in Ankara için açıkladığı Haziran ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporunda 

taze meyve-sebze fiyatları %11,1 yükseldi. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10:00'da açıklayacak. Anketlere bakılırsa tüketici fiyatları 

endeksinde Haziran ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde %1,4 artış bekleniyor. Biz de 

TSKB olarak %1,4'lük artış beklemekteyiz. Yüksek enflasyon verisi TL'de satışa neden olabilir.  

Enflasyonu yakından ilgilendiren bir gelişmede ise bazı tütün ürünleri ve sigaradan alınan nispi vergi oranı düşürüldü, maktu vergi tutarı artırıl-

dı. Kararla, sigarada %65,25 olan nispi vergi oranı %63'e indirildi. Asgari maktu vergi tutarı ile maktu vergi tutarı 0,2429 lira dan 0,28 liraya, 

paket başına alınan asgari maktu vergi tutarı ise 0,3246 liradan, 0,42 liraya çıkarıldı. Bu ürünlerin vergi oran ve tutarlarında ÜFE'ye göre ayarlama 

2019 Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacak. Tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yaklaşık %5 olan alkollü içecekler ve tütün 

setinde yer bulunuyor. Vergi yükü yüksek olduğu için fiyat artışları enflasyonu diğer ürünlerden daha fazla etkileyebiliyor. Maliye Bakanı Naci Ağ-

bal, "Yapılan bu düzenleme, 'Maliye politikası para politikasına güçlü destek verecektir' yaklaşımımızın somut adımlarından birini oluşturmaktadır; 

düzenlemenin bu yıl bütçesine maliyet etkisi sınırlı olup, tahminlerimize göre 150 milyon lira civarında olacaktır" diye konuştu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %5 artışla 12,6 milyar dolara yükseldi. 

Yılın ilk yarısında ise ihracat %7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıkarken son 12 aylık ihracat ise %9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı. Haziran ayında 

sektörel bazda en fazla ihracatı 2,5 milyar dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotivde artış bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 oldu. 

Otomotivi 1,42 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1,36 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Haziran ayında en fazla 

ihracat artışı yaşayan sektörler %35 ile çelik, %33 ile süs bitkileri ve mamulleri ve %19 ile tütün oldu. Genele bakıldığında madencilik sektörü ihra-

catı %3,6, sanayi ürünleri ihracatı %5,8 artarken, tarım ürünleri ihracatı %0,1 azaldı. İhracat pazarlarına bakıldığında en fazla ihracat yapılan ilk 5 

ülkeden Almanya'ya %1,2, İngiltere'ye %10,4, İtalya'ya %11, Fransa'ya %6,3 artış kaydedilirken. ABD'ye ihracat %13,9 geriledi. Ülke grubu bazında 

bakıldığında Haziran ayında AB'ye ihracat %8 artarken. AB'nin Türkiye ihracatındaki payı %52,1 oldu. Bu arada Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 

(TİM) 25. Olağan genel kurulunda İsmail Gülle yeni başkan seçildi. TİM başkanlığı görevini 2008 yılından bu yana Mehmet Büyükekşi yürütüyordu. 

TCMB, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu yayımladı. Yapılan açıkla-

mada; 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı  %2,02, 

aylık azami gecikme faiz oranı %2,52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,62, aylık azami 

gecikme faiz oranı %2,12 olarak belirlendi.  

Vergi borçlarının yapılandırılması kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon kişinin vergi dairelerine başvuruda bulunduğu açıklandı. Başvu-

ruların 31 Temmuz'a kadar süreceği yapılandırma kapsamında vatandaşlar, borçlarını Eylül ayında ödemeye başlayacak. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, yüksek teknoloji odaklı ürün ve süreçlerinin geliştirilmesi-

ne yönelik olarak "Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" yayınlandıklarını ifade etti. Son başvuru tarihi 28 Eylül olan ve iki faz halinde tanımlanan 

çağrının, İlk fazda destek miktarı 100 bin TL olacak. İkinci fazda ise, başarılı bulunan her bir yüksek teknoloji iş birliği platformuna 50 milyon TL’ye 

kadar hibe sağlanacak.  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Liman Tek Pencere Sistemi'nin 1 Temmuz’da ülke çapında hizmete sunulmaya baş-

landığını açıkladı. Arslan, yapılan çalışmalarla Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgelerinde 1 Haziran'da pilot uygulaması başlayan Liman Tek Pen-

cere Sistemi'nde ortaya çıkan aksaklıkların da giderildiğini bildirdi. Kabotaj kapsamında yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için muafiyet ve 

kolaylıklar getirdiklerini de ifade eden Arslan, bu çerçevede sektöre yaklaşık 6,5 milyar TL’lik destek sağladıklarını bildirdi. 
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OYAK ve Renault Grubu Türkiye'deki ortaklıklarını 27 yıl için daha yeniledi. OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, tarafların Fransa'da imzaladıkla-

rı yeni ortaklık sözleşmesi Renault Grubu'nun Türkiye'deki endüstriyel ve ticari faaliyetlerini kapsıyor. OYAK Renault araç, motor ve vites kutusu-

nun üretim ve ihracatında kilit rol oynamayı sürdürecek. MAİS de Renault ve Dacia marka otomobillerin satış ve satış sonrası, yedek parça ve ser-

vis hizmetlerini yürütmeye devam edecek. 

Mayıs ayının ortasında kamu bankalarının öncülüğünde başlayan konut kredi faizle-

rindeki indirimler son buluyor. Geçtiğimiz hafta Vakıfbank konut kredi faizlerini %

0,98’den %1,51’e yükseltmişti. Bu hafta başı itibariyle Halkbank konut kredi faizlerini 

%1,27’ye, Ziraat Bankası ise %1,25’e yükseltti. Konut kredi faizlerinde indirimin başla-

dığı Mayıs ayının ortasından sonra hem ticari hem de ihtiyaç kredi faizleri yükselmiş, 

bu durum kredi türleri arasındaki faiz makasını genişletmişti. Konut kredilerindeki 

kampanyaların sonlanması ile konut kredi faizlerinin diğer kredi türlerine yakınsaması 

beklenmekte.  

 

Toyota’nın D/E sedan segmentindeki temsilcisi ve sınıfında dünyanın en çok tercih edilen modeli olan Camry ’nin, 14 yıllık aranın ardından Avrupa’da 

yeniden satışa sunulacağı açıklandı. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, dışarıdan şarj gerektirmeyen hibrit elektrikli motora sahip olan Camry Hybrid, 

Toyota’nın Avrupa’daki hibrit ürün gamını 8’e çıkaracak. Yeni Camry Hybrid Batı Avrupa’da 2019’un ilk çeyreğinden itibaren satışa sunulacak. 

Suudi Arabistan petrol üretimini 2 milyon varil arttıracak. İran'a uygulanan ambargo ve Venezuela'daki olumsuzluklar nedeniyle Suudi Arabistan yöne-

timinin bu kararını ABD Başkanı Donald Trump twitterdan duyurdu. Trump twitterdan yaptığı açıklamada, "Şimdi Suudi Arabistan Kralı Selman ile konuş-

tum ve ona İran’la anlaşmazlık ve Venezuela’daki karışıklık sebebiyle aradaki farkı karşılamak için Suudi Arabistan’ın 2 milyon varil kadar üretimi artırması-

nı istiyorum dedim, o da kabul etti" dedi. 

Piyasada 1 Temmuz 2018 tarihinde doğal gaz tarifelerine zam artışı olacağına dair beklentilerin tersine Temmuz ayı tarifeleri nde değişiklik olmadı. 

Geçtiğimiz hafta dengeleme gaz fiyatının %20 artması ile birlikte BOTAŞ’ın doğal gaza tarifelerine zam yapması beklenirken Temmuz ayı tarifesine göre 

BOTAŞ 2018 yılında Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında fiyat artışına gitmedi.  

Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji standartlarına ulaşma çabalarını sürdüren Kosova'nın ilk rüzgâr enerjisi türbinini Türk enerji şirketi Güriş kuruyor. 

Kosova, üye adayı olduğu AB'nin standartlarına uyum için 2020 yılına kadar enerjisinin dörtte birini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Reu-

ters ile konuşan Güriş proje yöneticisi Tuncer Baltacı, "Yılda 110 milyon kilovatsaat (kWh) yani 10.000'den fazla konuta yetecek enerji üreteceğiz" dedi. 

Türkmenistan, Irak ve Doğu Akdeniz gazı da TANAP ile taşınabilir. TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın vanasını 

açtığı dev doğalgaz projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Projenin İran ve Rusya’dan arz kesintilerinin karşılanmasında hayati rol oynayacağını belirten 

Düzyol, hat kapsamında Azeri gazı dışında Türkmenistan, Irak ve Doğu Akdeniz gazının önce Türkiye’ye ardından Avrupa’ya taşınabileceğini kaydetti. 

British Petroleum (BP), elektrikli araç şarj ağı şirketi Chargemaster’ı satın aldı. Geçtiğimiz yıl Hollanda merkezli petrol devi Shell ’in 30 bin elektrikli araç 

şarj istasyonuna sahip NewMotion’u almasının ardından BP, 130 milyon Euro’ya İngiltere’nin 6 bin 500 noktada hizmet veren en büyük elektrikli araç şarj 

ağına sahip Chargemaster’ı aldığını duyurdu. İngiliz medyasında, Chargemaster’ı satın alım bedelinin 130 milyon sterlin (782 milyon TL) olduğu belirtiliyor.  

Toren Doğalgaz Depolama şirketi Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasiteli bir Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi 

kurmayı planlıyor. Yapılması gereken yerüstü ve yeraltı mühendislik çalışmalarına başlayan şirket özellikle yeraltı tuz tabakasında karşılaşılac ak yapısal 

özelliklerin yaratacağı kaverna yeri kaydırma ihtiyacına şimdiden tedbir alınması gerektiğinden bu yönlü çevre çalışmalarına da başladı. 

Mayıs ayının ortasında kamu bankalarının öncülüğünde başlayan konut kredi faizlerindeki indirimler son buluyor. Geçtiğimiz hafta Vakıfbank konut 

kredi faizlerini %0,98’den %1,51’e yükseltmişti. Bu hafta başı itibariyle Halkbank konut kredi faizlerini %1,27’ye, Ziraat Bankası ise %1,25’e yükseltti. Konut 

kredi faizlerinde indirimin başladığı Mayıs ayının ortasından sonra hem ticari hem de ihtiyaç kredi faizleri yükselmiş, bu durum kredi türleri arasındaki faiz 

makasını genişletmişti. Konut kredilerindeki kampanyaların sonlanması ile konut kredi faizlerinin diğer kredi türlerine yakınsaması beklenmekte.  
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İhtiyaç Konut Ticari (TL)

Kredi Faizleri (ağırlıklı ortalama, %)

22 Haziran 18Son Veri: 

Kaynak: TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Aselsan (ASELS) - Yurt dışındaki bir müşteri ile hava platformlarına  ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesine yönelik 30 milyon dolar 

tutarında bir sözleşme imzaladı. 

Anel Elektrik (ANELE) - Ballast Nedam Bouw ve TAV Tepe Afken Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş ile birlikte eşit hissedarlık yapısı altında kurulan ABT MEP 

V.O.F. iş ortaklığı, Amsterdam kentinde yer alan Schiphol Havalimanın genişletilmesi çalışmaları kapsamında 61,2 milyon Euro tutarında projeyi üstlendi. 

Projenin Nisan 2020 içerisinde tamamlanması hedefleniyor.  
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 
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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.  

 


