
ABD'li teknoloji şirketi Apple CEO'su Tim Cook Çin'de yavaşlayan iPhone satışları 

ve azalan yenilemeleri gerekçe göstererek, son çeyrek dönemdeki gelirlere ilişkin 

uyarıda bulundu. Apple, 2007'den bu yana ilk kez böyle bir uyarı yapmış olurken; 

hisseleri de kapanıştan sonraki işlemlerde %8 geriledi. Ancak bundan daha önemlisi 

açıklamadan bir saat sonra flash crash diye tabir edilen ve çok kısa bir sürede, algo-

ritmik işlemlerin de etkisiyle, bir menkul kıymetin değer kaybını ifade eden finansal 

olay gerçekleşti. Japon piyasalarının da 4 günlük tatilde bulunduğu bir ortamda sa-

dece yedi dakika içerisinde küresel büyümeye duyarlı Avustralya Doları ile TL'de 

sert değer kayıpları oluştu. Hareketin hemen öncesinde Japon perakende fonların-

da net TL uzun pozisyonların son 4 ayın en yüksek seviyesinde olduğu görülüyor. 

Yenin dolar karşısında aniden %1 artış kaydetmesi ile kısa yen pozisyonlarını kapat-

mak adına algoritmik emirlerin tetiklendiğini anlıyoruz. Bu sabah açılışta dolar/TL 

5,45 seviyesinde ancak tüm bu hareketlerin ana piyasanın kapalı olduğu bir anda 

gerçekleştiğini hatırlatmak gereği duyuyoruz. Bu sabah ABD borsası vadeli işlemle-

ri, Apple'dan gelen kâr uyarısının yavaşlayan küresel büyümeye ve zayıf bilançolara 

yönelik endişeleri artırmasıyla gerilerken, Asya borsaları da dalgalı seyir izliyor. 

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Aralık'ta 44,2'ye geriledi. En-

deks, Aralık ayında da 50 kritik değerinin altında kaldı ve sektörde daralmanın do-

kuzuncu ayına girdiğine işaret etti. PMI, Eylül ayında 42,7'ye gerileyerek Mart 

2009'dan bu yana en düşük değeri almış, Ekim ve Kasım aylarında ise hafif yüksel-

mişti. Son çeyrekte PMI ortalaması 44,4’e geriledi ve 2009 sonrası en düşük değeri 

almış oldu. Bu veri 2018 yılı üçüncü çeyreğinde %1,6 büyümüş olan milli gelirin yılın 

son çeyreğinde yatay / yatay pozitif bir seyir izlediğine işaret ediyor. 

Aralık ayında üretim alt endeksi 42,6'ya, yeni siparişler alt endeksi ise 40,1'e yük-

seldi. Alt endekslerde yaşanan zayıflık son üç aydır hafifliyor olsa da bu iki ana ka-

lemde daralma devam ediyor. Üretimdeki yavaşlama sonucu istihdam endeksi Ara-

lık'ta geriledi. Dengelenmenin asli unsuru olan yeni ihracat siparişleri alt endeksi 

ise geçen ayki 47,2'den 48,6'ya yükseldi. En önemli ihracat pazarı olan Euro Bölge-

si’nde de PMI verilerinin zayıflamayı sürdürüyor olduğunu hatırlatırız. Fiyatlar tara-

fında ise, döviz kurunun istikrar kazanması ile girdi maliyet artışları hız kaybetti. Bu 

durum ÜFE’deki görünüm ile de uyumlu. Girdi fiyatlarındaki artış hızı, Eylül'de re-

kor kırdıktan sonra art arda üçüncü defa gerilemiş oldu. Maliyet artışlarındaki geri-

leme, imalatçıların talebi canlandırmak için müşterilerine indirim yapmasına olanak 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.35            7.486%

22 Nisan 2020 5.125% 96.60            7.919%

18 Mayıs 2021 4.875% 91.38            8.988%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 88,865             -2.64% -5.34% -22.95%

BİST-30 111,131          -2.81% -5.16% -21.80%

XUSIN 102,604          -2.16% -7.58% -20.71%

XBANK 113,196          -3.86% -5.83% -33.95%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3916 1.88% -1.60% 42.30%

Euro/TL 6.1231 1.03% -0.81% 34.64%

Sepet Kur* 5.7574 1.93% -1.84% 37.98%

Euro/Dolar 1.1342 -1.05% 1.04% -5.45%

Dolar/JPY 108.87 -0.77% -2.71% -3.37%

DXY 96.8190 -0.32% -0.26% 4.76%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1284.74 0.20% 3.76% -1.36%

Reuters/Jefferies CRB* 175.96 0.36% -6.96% -10.34%

Brent (Dolar/varil) 54.91 -1.40% -12.79% -19.04%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.96 -1.35% 0.27% -1.19%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.87% 19.73%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.69% 16.48%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.66% 2.68%
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sağladı. Bunun yansıması olarak nihai ürün fiyatları altı yıldan uzun 

bir süre sonra ilk kez geriledi. Bu durumu TÜFE için olumlu bir sinyal 

olarak algılıyoruz. Öte yandan tedarikçilerin ortalama teslimat sürele-

ri Aralık ayında da uzadı. Bazı anket katılımcıları bu durumun ödeme-

lere ilişkin problemler ve zorlu piyasa koşullarından kaynaklandığını 

belirtti. Girdi stokları da Aralık'ta gerilemeye devam etti.  

Tüm bu göstergeler Türkiye ekonomisinde hızlı bir yeniden dengelen-

me yaşandığını, öte yandan TL'deki değerlenme ve eksik talep koşul-

ları ile enflasyonist baskının bir miktar gevşemekte olduğunu gösteri-

yor. 

Euro Bölgesi'nde imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayındaki 51,8'den Aralık'ta 51,4'e geriledi. Gösterge, bir önceki yılın aynı 

döneminde 60,6 idi. 51,4'lük Aralık verisi Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. IHS Markit açıklamasına göre yeni siparişler 

aynı dönemde 49,5'ten 48,8 ile Kasım 2014'ten beri en düşük seviyesine geriledi. 

Karşılıksız çek adedi Aralık ayında 63 bin 103 adet oldu, karşılıksız çek tutarı ise 2,93 milyar Türk lirasına çıktı. Merkez Bankası verilerine göre 

Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek sayısı artış gösterdi. Aralık ayında karşılıksız çek adedinde aylık %5,9, yıllık %338,5 

artış yaşandı. Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 328 bin 526 adetten 1 milyon 341 bin 935 adede, tutarı ise 56,0 milyar 

TL'den 56,5 milyar TL'ye geldi. Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 223 bin 761 adetten 1 milyon 233 bin 968 adede, tutarı ise 49,6 milyar 

TL'den 50,1 milyar TL'ye çıktı. 

Soda Sanayii (SODA) – Bağlı ortaklığı Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin Balıkesir’deki 70 bin ton/yıl kapasiteli yeni cam elyafı üretim tesisi yatırımı dev-

reye alındı. 

Sanayici, araştırmacı ve girişimciye 5,6 milyar TL destek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, farklı programlar altında sanayici, girişimci ve araştırma-

cılara yönelik olarak 5,6 milyar TL destek verileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada TÜBİTAK, KOSGEB, kalkınma ajansları ve Bölge 

Kalkınma İdareleri kanallarından verilen destekler bulunduğu hatırlatıldı. Bakan Mustafa Varank, yeniden yapılandırılan Bakanlığın destekleri bü-

tüncül bir model ile tasarlamaya imkân verdiğinin altını çizdi.  

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2018'de üreticilere 1,1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldı. 2018 yılı verilerinin payla-

şıldığı açıklamaya göre, sistem çerçevesinde geçen yıl tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyonun üzerinde poliçe düzenlendiği ve 25 milyon 

dekar alan sigortalandığı ifade ediliyor. Sigortalanan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısındaki artışın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam 

ederek %42'lik yükselişle 3,6 milyona ulaştığı belirtiliyor. Sigortalanan tarımsal varlık değerinin ise yıl sonu itibarıyla bir önce yıla göre %40 artışla 

42,3 milyar lira gerçekleştiği, ağırlığı bitkisel ürün sigortaları olmak üzere bütün branşlarda 2 milyar liranın üzerinde prim üretildiği vurgulanıyor. 

2019'da e-ticaret %35 büyüyecek. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "2018 yıl sonu hedefi-

miz 50 milyar lira. 2019 yılında sektörde %30-35'lik bir büyüme bekliyoruz" dedi. 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Müca-

dele Programı kapsamında çimentoya zam uygulamayacaklarını kaydetti. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından yapılan açık-

lamada, "Bölgesel ekonomik dalgalanmalardan dolayı kurlarda yaşanan artışlar, enerji maliyetleri, hammadde ve finansman maliyetleri üzerinde 

domino etkisi yaratmış ve çimento sektörü de etkilenmiştir. Bu gelişmelere rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na verilen destek 

sebebiyle, normal şartlar altında maliyet artışları nedeniyle, yıl içerisinde yapılması gereken fiyat düzenlemeleri yapılmamıştır" denildi. Özdemir, 

basında son günlerde çıkan %40 oranında zam yapılacağı iddialarını yalanladı. 
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Konut teslim süreleri için uzatılma ihtimali değerlendiriliyor. Dünya Gazetesi’nde yayınlanan habere göre azalan satış hızının büyük ebatlı konut 

projelerinin 36 ay içerisinde teslimini zorlaştırması sebebiyle, gayrimenkul sektörü bu sürenin 48 aya çıkarılmasını talep ediyor. Tüketici Yasası ge-

reği konut projelerinin 36 ay içerisinde teslim edilmesi gerekmekte, projelerin mevcut zamanda teslim edilmemesi durumunda ise sözleşme gere-

ği konut geliştiricileri kira bedeli ödemek zorunda. Haberde, gayrimenkul sektörünün, yasada bu sürenin uzatılmasına dair isteklerini  Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı'na ilettiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, süre uzatımı taleplerinin sektörün şu an için-

de bulundukları durumdan kaynaklanmadığını, yaklaşık 2 yıldan bu yana talep ettikleri bir konu olduğunu belirtti. Elmas “Eskiden gelen 10- 20 dai-

reli inşaatlara göre yapılan bir düzenleme bu. Biz şu anda 3 bin 5 bin konutlu projeler üretiyoruz. Bu konutların da 36 ay gibi bir sürede teslim edil-

me şansı yok. Kendimizce etap etap teslimler gibi çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu nedenle burada Tüketici Yasası'nın bu kısmında düzenleme 

yapılması gerekir" şeklinde konuştu. Bu uygulamadan dolayı taahhüdünü yerine getiremeyen geliştirici ile müteahhidin karşı karşıya geldiğini ak-

taran Elmas, müteahhidin de taahhüdünü yerine getirmeyen konumuna düştüğünü söyledi. 

Antalya’ya 2018 yılında gelen yabancı turist sayısı, tüm zamanların rekorunu kırarak 13 milyon 642 bin kişiye ulaştı. Antalya Valisi Münir Kara-

loğlu hem 2017’de hem de 2018’deki artış rakamlarının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek “2018 yılında yabancı turist sayısında bir önce-

ki yıla göre %31 artış oldu. Antalya Havalimanı, Gazipaşa Havalimanı ve transit yolcularla beraber baktığımızda toplam yabancı ziyaretçi sayımız 13 

milyon 642 bin oldu. Bu rakam bütün zamanların en iyi rakamını ifade ediyor. Antalya için bütün zamanların rekoru anlamına geliyor.” şeklinde 

konuştu. Antalya'yı 2018 yılında 4 milyon 801 bin Rus turistin ziyaret ettiğini belirten Vali Karaloğlu, Rus turist sayısında bir önceki yıla göre           

%26,47 artış olduğunu söyledi. 

Norveç’te 2018 yılında satılan yeni otomobillerin neredeyse üçte biri elektrikli. Geçtiğimiz yıl Norveç’te satılan yeni otomobillerin neredeyse 

üçte birinin tamamen elektrikli olduğu açıklandı. 2025 yılına kadar fosil yakıtlı araç satışlarına son vermek için çaba gösteren ülkede böylece yeni 

bir dünya rekoru kırıldı. 2013`te tüm satışların yalnızca %5,5’ini oluşturan elektrikli otomobillerin aldığı pay, 2017 yılında %20,8 ve 2018 yılında %

31,2’ye yükselirken, benzinli ve dizel otomobil satışları düştüğü ifade ediliyor. Norveç, elektrikli araçlara, emisyonları azaltma politikasının bir par-

çası olarak büyük vergi indirimleri sağlıyor. 

Volkswagen, elektrikli araçlar için güç bankası geliştirecek. Volkswagen bünyesinde geliştirilen ve mobil şarj istasyonu olarak nitelendiren yeni 

sistem, 360 kilovatsaatlik kapasitesi ile 15 elektrikli aracı şarj edebilecek. Alman üreticiye göre, bir istasyonda aynı anda dört taneye kadar sıfır 

emisyonlu araç şarj edilebilecek. Şarj istasyonu sonunda tükendiğinde ise yeni ve tamamen şarj olmuş bir cihazla değiştirilecek. Bir diğer alternatif 

ise direkt olarak enerji kaynağına bağlı istasyonlar olacak. Volkswagen, ilk mobil hızlı şarj istasyonlarını 2019’un ilk yarısında, Almanya’nın Wolfs-

burg kentinde kuracak ve şehirdeki şarj altyapısının genişletilmesi için destekte bulunacak. Şarj istasyonları, bir yıl sonra Almanya’nın diğer şehir-

lerine de uygulanacak. 

BOTAŞ, büyük sitelerin daha pahalı gaz tüketmesine yol açan tarifeyi düzeltti. Düzeltmeye göre, yıllık 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüke-

ten büyük siteler de gazın metreküpüne, diğer konutlar gibi vergiler hariç 89 kuruş ödeyecek. BOTAŞ, resmi internet sitesinde bu konuyla ilgili ka-

rarını, tarifelerle ilgili bölümde şöyle açıkladı: “Yıllık tüketimi 300.001 metreküp ve üzerinde olan konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için uygula-

nacak doğal gaz satış fiyatı, tarifede yer alan serbest olmayan tüketici (abone) fiyatı olacaktır.” 

Dörtyol Terminali’nde BOTAŞ LNG depolama ve gazlaştırma ünitesine (FSRU) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aktarımı başladı. Transfer edilecek 

206 bin metreküp LNG, yaklaşık 130 milyon metreküp doğal gaza dönüştürülecek ve ardından Türkiye doğal gaz boru hattı sistemine aktarılacak. 

BOTAŞ FSRU 265 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip. 

Sondaj gemileri kesintisiz çalıştırılmalı. Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 

Dr. Volkan Ediger, petrol ve doğal gaz varlığının ülkeler için büyük önem taşıdığını söyledi. Ediger, Dünya Gazetesi’ne verdiği röportajda ifadeleri-

ne şöyle devam etti: "Karadeniz'de bugüne kadar 5 derin deniz sondajı açıldı. İskenderun körfezi ile Edremit'te kuyular açıldı ama çok derin değil. 

Bu kadar geniş deniz alanına sahip bir ülkede 5-10 kuyu çok anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla gerek karada ve özellikle denizde bol miktarda sondaj 

açılarak potansiyelin belirlenmesi lazım". 
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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. 


