
ABD ile ilişkilerde iyimser beklentilerin desteğiyle TL benzer para birimlerin-

den pozitif ayrışma yaşarken Cuma günü dolar/TL son beş haftanın en dü-

şük seviyesi olan 5,8320'ye kadar geriledi. Güne 5,84'ün hemen üzerinde 

başlıyoruz. Kısa gün içerisinde yurtiçinde TÜFE ve imalat sanayi PMI rakamları 

izlenecek. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mayıs'ta aylık %1,30 artış gös-

termesi, yıllık enflasyonun ise Nisan'daki %19,50'den %19,10'a gerilemesi 

bekleniyor. Bizim beklentimiz %1,2'lik bir artış yönünde. Mayıs'ta işlenmemiş 

gıda tarafından fazla baskı beklemiyoruz ancak giyim ve ulaştırma gibi kalem-

ler artış yönlü etki yaratacaktır. İstanbul Ticaret Odası’nın yayınladığı verilere 

göre, İstanbul’da ise perakende fiyatlar bir önceki aya göre %1,02 oranında 

yükseldi. Yıllık artış oranlarına bakıldığında perakende fiyatlarda %19,27, top-

tan fiyatlarda ise %23,56’lık artış oranları dikkat çekiyor. Perakende fiyatlar 

Mayıs’ta bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlencede %2,53, diğer harca-

malar grubunda %2,12, giyimde %2,03, ulaştırma ve haberleşmede %1,84, 

gıdada %1,39, sağlık ve kişisel bakımda %0,13 ve ev eşyasında %0,11 arttı. Söz 

konusu dönemde konut harcamalarında ise %0,19 azalış görüldü. 

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump'ın Çin ile bir anlaşma imzalamaya he-

nüz hazır olmadığını belirtmesi, Çin’in de nadir madenlerin ABD’ye ihracatı-

nı kısıtlayabileceği belirtmesi ile küresel ticarete ilişkin endişeler yükseldi. 

Öte yandan, Trump’ın Meksika’ya gümrük vergisi uygulamaya başlanacağını 

açıklaması ABD-ve süregelen ABD-İran gerginliği mevcut kaygıları arttırdı. Di-

ğer taraftan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde merkez partiler çoğunluğu 

elde etmekle beraber, ana akımın dışında kalan partiler sandalye sayılarını 

artırdılar. Yunanistan seçimlerinde Çipras, ana muhalefet karşısında büyük bir 

hezimete uğrarken erken seçim kararı almak durumunda kaldı. Bu gelişmeler-

le birlikte küresel bazda tahvil faizleri sert şekilde geriledi. FED’in bu yıl içeri-

sinde faiz indirme ihtimali %92’ye kadar yükseldi ve yıl içerisinde üç faiz indi-

rimine yönelik fiyatlamalar gerçekleşti. ABD endeks vadeli kontratları ve Asya 

borsaları ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve ABD'nin Meksika ürünlerine 

3-Haz TÜİK, Enflasyon, Mayıs (Piyasa Bek: %1,3, TSKB Bek: %1,2)  
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Mayıs 
4-Haz ABD, Fabrika siparişleri, Nisan 

5-Haz Euro Bölgesi, Perakende satışlar, Nisan 
 ABD, FED Bej Kitap raporu 
6-Haz Euro Bölgesi, ECB faiz oranı kararı 
 Euro Bölgesi, GSYH büyümesi 1Ç19 

7-Haz Almanya, Sanayi üretimi, Nisan 
 ABD, Tarım dışı istihdam, Mayıs 
 ABD, İşsizlik oranı, Mayıs 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.29            7.140%

22 Nisan 2020 5.125% 98.60            6.775%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.63            8.479%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 90,590             0.64% -3.57% -0.75%

BİST-30 113,340          0.83% -3.36% -0.88%

XUSIN 108,338          0.88% -3.87% 3.30%

XBANK 117,905          0.30% -2.48% 0.14%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.8372 -0.64% -1.49% 10.39%

Euro/TL 6.5304 -0.31% -1.68% 7.90%

Sepet Kur* 6.1846 -0.48% -1.58% 9.00%

Euro/Dolar 1.1167 0.33% -0.41% -2.63%

Dolar/JPY 108.26 -1.22% -1.70% -1.19%

DXY 97.7500 -0.10% 0.24% 1.54%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1305.25 1.30% 2.06% 1.76%

Reuters/Jefferies CRB* 187.10 -1.89% -3.41% 4.32%

Brent (Dolar/varil) 61.99 -5.09% -14.08% 12.62%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.45 0.41% -1.68% -16.19%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.97% 25.51%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.85% 19.09%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.54% 7.57%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.13% 2.22%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
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gümrük vergisi getirme tehdidinin etkisiyle geriledi. Yatırımcılar küresel ekonominin daralacağından endişe ederken, petrol fiyatları da son 

ayların en düşük seviyesine indi. 

Gayri safi milli hasıla 2019 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,6 daraldı, ancak  çeyreklik bazda %1,3 büyüme kaydederek teknik resesyondan 

çıktı. 2018 yılının ikinci yarısında TL'de yaşanan hızlı değer kaybı ve finansal koşullardaki sıkılaşma sonucunda iç talepte görülen yavaşla-

manın büyümeyi daraltıcı etkisi, 2018 yılı son çeyreğinden sonra, 2019 ilk çeyreğinde de devam etti. Ancak finansal piyasaların ilk çeyreklik 

dönemde dengelenmesi, kur oynaklığının gerilemesi ve özellikle ticari kredilerde yaşanan canlanma neticesinde zayıflamanın dalga boyu kısal-

dı. Bu dönemde hanehalkı tüketimi ve yatırımlarda süregelen gerileme, kamu harcamaları ve net ihracat performansı ile karşılanmaya çalışıl-

dı. 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin açıklanan reel sektör öncü göstergeleri (kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, PMI verileri) 

ilk çeyreğe kıyasla ekonomik aktivitede daha olumlu bir görünüme işaret etmektedir. Ancak Nisan ayı sonrasında finansal durumdaki sıkılaş-

manın ve artan risk priminin etkisi Mayıs ayında momentum kaybını da beraberinde getirdi. 2019 yılı ikinci çeyrekte daralman devam etmesi-

ni, yılın ikinci yarısında ise aktivitenin bir miktar ivme kazanmasını öngörmekteyiz. Bu görüşe ilişkin temel riskler dış ticaret pazarlarında tale-

bin yavaşlamasıdır. 

TÜİK verilerine göre, ihracat 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %4,6 artarak 14,5 milyar dolar, ithalat ise %15,1 azalarak 

17,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece, Nisan ayında dış ticaret açığı %55,6 azalarak 3,0 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşı-

lama oranı 2018 Nisan ayında %67,4 iken, 2019 Nisan ayında %82,9'a yükseldi. İhracatta kaydedilen yüksek oranda yıllık artışın bir miktar tak-

vim etkisi kaynaklı olduğu görülüyor. İhracat serisi mevsim etkilerinden arındırıldığında Nisan ayı ihracatında aylık bazda %3,8 daralma hesap-

lanıyor. Dolayısıyla ihracatta bir miktar ivme kaybından söz edebiliriz. İthalat serisinde ise mevsimselliğe ilişkin düzeltme yapıldıktan sonra 5 

dönemlik artışın ardından aylık bazda %2,4’lük düşüş göze çarpıyor. İthalat Mayıs—Ekim 2018 döneminde kaybettiği momentumu hâlâ kaza-

namadı ve seride tekrarlayan zayıflık iç talebe ilişkin yavaşlığın sürdüğüne işaret ediyor. 12 ay birikimli bakıldığında ihracatın 169,6 milyar do-

lar, ithalatın ise 207 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı %81,9’a yükseldi (serinin tarihindeki en 

yüksek orandır).  

Cuma günü açıklanan son veri ise Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Nisan ayı sınır giriş istatistikleri. Açıklanan verilere göre Nisan ayında 

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %24 arttı ve 3,29 milyon oldu. Yılın ilk dört ayında ise toplam 8,74 mil-

yon ziyaretçi geldi.  

Hazine'nin Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi iç borçlanma stratejisi belli oldu. Hazine Haziran'da toplam 11,4 milyar TL iç borç servisine 

karşılık 12 milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Temmuz'da ise toplam 21,5 milyar TL iç borç servisine karşılık 19,5 milyar TL iç borçlanma öngö-

rüldü. Ağustos'ta yük hafifliyor: Toplam 8,4 milyar TL iç borç servisine karşılık 8 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor. Hazine Haziran'da dört 

ihale ve bir sukuk, Temmuz'da dört ihale, Ağustos'ta dört ihale ve bir sukuk ile borçlanacak. 

İş Bankası geçen yıl Borsa İstanbul pay piyasasından aldığı 130 milyon adet C grubu hisseyi sermaye verimliliğini sağlamak amacıyla ve pi-

yasa gelişmelerini göz önüne alarak satmaya karar verdi. Banka Cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamaya göre satış fiyatını ve takvimini Ge-

nel Müdürlük belirleyecek. Satılacak paylar toplam sermayenin %2,9'una karşılık geliyor. 
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Alcatel Lucent Teletaş (ALCTL) – Türk Telekom ile 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve 

Sözleşmesi kapsamında toplam 115 milyon dolar tutarında sabit erişim ekipmanı satış, bakım ve destek işlerine ilişkin iki yeni sözleşme imza-

ladı. aldı. Söz konusu işlerin 36 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 

Kentsel dönüşümde 50 bin proje aynı anda başlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüme ilişkin eylem planının 

bayramdan sonra açıklanacağını ifade etti. Bakan Kurum “Hedefimiz, aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak” dedi.  

Malezya – Çin arasındaki palm yağı ticaretinde barter (takas) yöntemi kullanılacak. Anlaşma çerçevesinde Malezya’nın Çin’e 200 bin ton 

palm yağı ihraç edeceği, bunun karşılığında Çin’den altyapı hizmetleri ve savunma sanayisi ürünleri alacağı ifade ediliyor. Böylece yaklaşık 145 

milyon dolarlık iki taraflı ticarette mal ve hizmetler birbiriyle takas edilmiş olacak.  

TOKİ bu yıl 15 bin 220 konutun satışını gerçekleştirdi. 20 bin 670 konutu hak sahibine teslim eden TOKİ, aynı zamanda 10 bine yakın konu-

tun ihalesini de gerçekleştirdi. 2003-2019 yılları arasında “Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği” kapsamında 842 bin 324 konut raka-

mına ulaştı. TOKİ’nin  bu dönemde ürettiği toplam konut sayısının %86,17’si sosyal konut niteliğinde.  

Irak Türkiye’de ithalatı durdurunca iç piyasada yumurta fiyatı %50 düştü. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon toplam 

yumurta ihracatının %80’inin Irak’a gerçekleştirildiğini, ancak Irak’ın yumurta ithalatını durdurmasıyla iç piyasada fiyatların düştüğünü belirtti. 

Afyon, “Irak’a bu kadar bağlı olmasaydık bu sorunla karşılaşmayacaktık. Alternatif pazarları araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.   

TÜSİAD ile Deloitte Digital iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Türkiye'de e-ticaret perakende işlemleri 31,5 milyar TL'ye ulaşırken, pera-

kende dışı işlemler 28,4 milyar TL oldu. Raporda online perakende alanında tüketicilerin %70'ten fazlasının mobil kanallardan, cironun da 

%60'tan fazlasının yine mobil üzerinden geldiği ifade edilirken, Türkiye'de tüketicilerin online dünyada en çok işlem yaptığı kategoriler; giyim, 

elektronik eşya, yemek siparişi, seyahat/konaklama ve kitap seklinde sıralanıyor. 

Doğal gazda dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere satış yapan, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler ile ithalat (spot) lisansı sahibi 

tüzel kişiler için belirlenen depolama yükümlülük oranı da %1 olarak belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alı-

nan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, izin sahibi tarafından bir faaliyet dönemi içinde dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında 

yapılabilecek toplam teslim miktarı, izin sahibinin aynı dönem içinde ithalat yoluyla ve/veya rafinericiden temin ettiği akaryakıt miktarının 

toplamından fazla olamayacak. Öte yandan, doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerinin düzenlenmesinde esas alınan kade-

meler bazında tüketim miktarları tahmini kapsamında oluşması öngörülmüş toplam gelir ile kademe bazında gerçekleşen tüketim miktarları 

kapsamında oluşan toplam gelirin referans sapma değeri de %10'dan %7'ye indirildi. 

STAR Rafineri Irak'tan petrol almaya başlayacak. SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, STAR Rafineri'de şimdiye kadar 1,5 mil-

yon ton ham petrol işlendiğini belirterek, "Yıl sonuna kadar toplam 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz. Gelecek aydan itibaren, Irak 

petrolü de almaya başlıyoruz. Basra'dan alacağız." şeklinde konuştu. Gahramanov, "İran'da akaryakıt sektöründe sorunlar olduğu biliniyor. 

STAR Rafineri'den bu ülkeye ihracat olabilir mi?" sorusu üzerine, "Biz, ABD yaptırımlarına karşı bir girişimde bulunmak istemiyoruz. Çin de ar-

tık İran ile ilişkileri bozdu. Bu biraz küresel de bir problem. Bizim İran ile ne Azerbaycan ne de Türkiye olarak hiçbir problemimiz yok ama eko-

nomi bakımından şu anda İran ile böyle bir ilişki imkânsız gibi." dedi. 

Tekfen ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) üre ve amonyak üretim tesisi kuracak. Tekfen Holding A.Ş. ile SOCAR arasında, günlük 

1.200 ton amonyak ve 2.000 ton üre kapasiteli yeni bir üretim tesisi yapımı ve ürün pazarlama hizmetlerini de kapsayacak bir işbirliği için mu-

tabakat zaptı imzaladı. Bu kapsamda iki şirket, mutabakat zaptı kapsamındaki işlerin yürütülmesiyle ilgili detayların belirlenmesi için bir çalış-

ma grubu oluşturacak ve nihai anlaşmanın tesis edilmesine yönelik çalışmalar yürütecek. 
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Azerbaycan kamu petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR, Türkiye birimini Socar Türkiye Enerji'nin 2021'de Londra, Hong Kong ve İstanbul borsa-

larında halka arzını planlıyor. Bakü'de gerçekleştirilen "Hazar Petrol ve Gaz" konferansında Reuters'ın sorularını yanıtlayan SOCAR Türkiye 

Enerji CEO'su Zaur Gakhramanov "Gelir elde edebileceğimiz iyi bir varlığa sahip olduğumuza inanıyoruz ve halka arz da hissedarlar için bir kar" 

dedi. Citigroup ve JP Morgan halka arz danışmanları olacak, McKinsey ise "teknik ve finansal optimizasyon" konusunda yardımcı olacak. SO-

CAR Türkiye Enerji'nin hisselerinin ne kadarının halka arz edileceğine dair bir detay vermeyen Gakhramanov, ancak hissedarlar ile SOCAR'ın 

yönetiminin halka arzdan elde edilen geliri nasıl kullanacaklarına karar vereceğini söyledi. 
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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. 


