
ABD ile Çin'li liderlerin iki ülke arasındaki ticaret geriliminin tırmanmasını önleye-

cek bir mutabakata varmaları bu sabah piyasaları destekliyor. Çin ile ABD birbir-

lerinden ithal ettikleri ürünlere yeni gümrük vergisi getirmeyi durdurma konusunda 

anlaşma sağladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hafta 

sonunda yaptıkları görüşmede ticaret konusunda aralarındaki görüş ayrılıklarını 90 

gün içinde gidermek amacıyla gümrük vergilerini artırmaya ara vermeye karar ver-

di. Böylece ABD 1 Ocakta planladığı üzere, en az 3 ay için, Çin'den ithal 200 milyar 

dolar tutarındaki üründen aldığı gümrük vergilerini %10'dan %25'e yükseltmeye-

cek. Trump dün bir Twitter mesajında, "Çin ABD'den giren otomobillerden aldığı 

gümrük vergisini azaltmayı ve kaldırmayı kabul etti. Halen bu vergi %40" dedi. ABD 

araçlarından daha düşük vergi alınması, ABD'de ürettikleri lüks segmentteki araçları 

Çin'e ihraç eden Ford Motor Co, BMW gibi imalatçıları destekleyecek. Çin ile ticaret 

ilişkileri güçlü ülkelerin para birimleri de değer kazandı. Avustralya doları dört ayın 

zirvesini görürken, dolar yuan karşısında bir ayın en düşük seviyesini gördü. İki ülke 

arasındaki anlaşmanın ardından Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen 

MSCI endeksi bugün %1,8, Çin endeksleri %3 ve ABD'nin S&P 500 vadeli işlemleri  

%1,9 yükseldi. Dolar TL ise güne 5,18 seviyesinin biraz üzerinde bir başlangıç yapı-

yor. Petrol fiyatları ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret savaşına 90 gün süreyle ara 

vermelerinin ardından sert yükseldi. Brent ham petrolünün varil fiyatı yaklaşık %5 

primle 62,4 dolara yükseldi. Yatırımcılar bu hafta OPEC’in 6 Aralık'taki toplantısını 

izleyecekler. OPEC'in petrol üretim azaltma kararı alması bekleniyor. 

TÜİK Kasım ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Veri önce-

sinde öncü bir gösterge olarak İstanbul Ticaret Odası (İTO) hafta sonunda İstan-

bul'da perakende fiyat artış rakamlarını açıkladı. Buna göre, İstanbul'da perakende 

fiyatlar Kasım'da bir önceki aya göre %0,24 azalırken, gıda harcamaları %0,28 arttı. 

Perakende fiyatlar 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,6; toptan 

fiyatlar ise %24,6 arttı. Verilere göre Kasım'da perakende fiyatlarda bir önceki aya 

göre; giyim harcamalarında %0,42, gıda harcamalarında %0,28, ev eşyası harcama-

larında %0,03, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında %0,02 artış görüldü. Aynı dö-

nemde ulaştırma ve haberleşme harcamalarında %2,52, kültür, eğitim ve eğlence 

harcamalarında %0,88, konut harcamalarında yine %0,88 azalış izlenirken, diğer 

harcamalarda fiyat değişimi görülmedi. Piyasa beklentisi enflasyonun, kampanyalar 

ile birleştirilen otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimlerinin etkisiyle,      

3-Ara TÜİK, TÜFE, Kasım (piyasa beklentisi: -%0,75, TSKB: +%0,35) 
 TÜİK, İmalat PMI, Kasım 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Kasım 

 ABD, İmalat PMI, Kasım 
4-Ara MB, Fiyat gelişmeleri raporu, Kasım 
 MB, Reel efektif döviz kuru 
5-Ara Hindistan Merkez Bankası faiz kararı 

 Euro Bölgesi, Perakende satışlar, Ekim 
 ABD, ADP tarım dışı istihdam değişikliği, Kasım 
6-Ara Almanya, Fabrika siparişleri, Ekim 
 ABD, Fabrika siparişleri, Ekim 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.63            8.139%

22 Nisan 2020 5.125% 95.50            8.638%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.63            9.724%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,416             0.31% 1.37% -17.27%

BİST-30 119,325          0.38% 1.42% -16.03%

XUSIN 110,679          0.03% -4.94% -14.48%

XBANK 123,867          1.46% 6.24% -27.72%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2118 1.16% -6.45% 37.55%

Euro/TL 5.8994 0.29% -6.62% 29.72%

Sepet Kur* 5.5518 0.47% -6.34% 33.18%

Euro/Dolar 1.1315 -0.67% -0.14% -5.68%

Dolar/JPY 113.46 -0.01% 0.68% 0.70%

DXY 97.2720 -0.45% 0.76% 5.12%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1221.88 -0.14% -0.86% -6.19%

Reuters/Jefferies CRB* 188.52 -0.31% -4.99% -4.58%

Brent (Dolar/varil) 59.46 -1.34% -19.39% -12.20%

Doğalgaz (TL/stdm3) 4.61 -2.80% 8.62% 51.81%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.26% 19.89%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.81% 16.48%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 8.20% 7.82%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.05% 3.03%
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Kasım'da %0,75 düşüş göstermesi, böylece yıllık enflasyonun %25,24'ten %22,6'ya gerilemesi yönünde. TSKB olarak bizim beklentimiz ise %

0,35'lik artış yönünde. Öncü gösterge olarak izlenen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) verileri Ankara'da hesaplanan gıda enflasyo-

nunun Kasım'da bir önceki aya göre %1,22 arttığını gösteriyor. Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 31 Ekim'de konut sa-

tışlarında KDV oranlarında %18'den %8'e indirim uygulamasının devam edeceğini, ticari araçlarda KDV oranlarının %18'den %1'e indirildiğini, 

1,600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildiğini, tapu harçlarının %4'ten %3'e indirilmesini sürecinin yıl sonu-

na kadar uzatıldığını, mobilya sektöründe KDV oranını %18'den %8'e indirildiğini, beyaz eşya sektöründe uygulanan ÖTV oranlarının sıfırlandığını 

açıklamıştı. Vergi indirimleri, uzatılmaması halinde, Aralık ayında sona erecek. Yerel seçimlere üç ay kala ilgili indirimlerde bir uzatılma yapıp yapıl-

mayacağı piyasalar tarafından yandan takip edilecek. 

Ticaret Bakanlığı öncü verilerine göre dış ticaret açığı Kasım'da %90,5 azalarak 604 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Ekim ayında da geçen 

yılın aynı dönemine göre %93,8 azalarak Nisan 2001'den bu yana en düşük seviye olan 456 milyon dolara gerilemişti. Ticaret Bakanlığı tarafından 

hafta sonu açıklanan verilere göre ihracat Kasım'da %9,5 artarak 15,5 milyar dolar, ithalat %21,5 azalarak 16,14 milyar dolar oldu. Dış ticaret açı-

ğındaki gerilemede bir önceki aylarda da olduğu gibi iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya ve TL'deki değer kaybına paralel ithalatta yaşanan düşüş be-

lirleyici konumda. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracat yılın ilk 11 ayında %7,75 artışla 154,2 milyar dolar ithalat ise %2 düşüşle 206,5 milyar 

dolar oldu. İlk 11 ay itibarıyla dış ticaret açığı %22,7 düşüşle 52,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında en çok ihraç edilen fasıl 2,4 milyar 

dolar ile motorlu kara taşıtları faslında gerçekleşti. Otomotivi 1,5 milyar dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler kalemi ve 1,25 

milyar dolar ile demir-çelik kalemi takip etti. En çok ithalat mineral yakıtlar (enerji) kaleminde 3,4 milyar dolar ile gerçekleşirken ilk 11 ayda bu 

kalemdeki ithalat 39 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat %7,8 artışla 168,8 milyar dolara yükselirken, bu rakam Cumhuriyet tarihinde ulaşılan 

en yüksek yıllık ihracat rakamı oldu. Ağustos ve Eylül aylarında fazla veren cari işlemler dengesinde iyileşmenin yılın son çeyreğinde de hız kesme-

den devam etmesini öngörmekteyiz. 

Varlık Barışı olarak bilinen yurtdışı varlıkların Türkiye'ye getirilmesinde vergi avantajı sağlayan uygulamada 30 Kasım'da biten süre 6 ay uzatıl-

dı. Resmi Gazete'nin 30 Kasım tarihli mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, bu kapsamdaki varlıklar, yurt dışında bulunan ban-

ka veya finansal kurumlardan kullanılan kayıtlı olan kredilerle Mayıs ayı sonuna kadar kapatılabilecek. Bu durumda, defter kayıtlarından düşülmesi 

kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanılabilecek. Düzenle-

meyle, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, 

döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairelerine beyan edilmesi için öngörülen süre de Mayıs ayı sonuna 

kadar uzatıldı. Banka ve aracı kurumların, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi beyan ve ödemeleri için 

belirlenen süre ise 31 Aralık'tan 2019 Haziran ayı sonuna kadar uzatıldı. 

TBMM Genel Kurulu bu hafta konkordato ile ilgili yeni düzenlemeler de içeren kanun teklifi için mesai yapacak. Genel Kurul gündemine yarın 

gelmesi beklenilen "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi" ile konkor-

dato başvurusunda ibraz edilmesi gereken, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak olan rapora ilişkin esaslar yeniden belirleniyor. Buna gö-

re, raporu verecek denetim kuruluşları daraltılacak ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuru-

luşlarının rapor hazırlaması öngörülecek. Teklife göre ayrıca ticari davalarda, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri 

hakkında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak. Bu şart, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk dere-

ce mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülen davalar hakkında uygulanmayacak. 

AK Partili milletvekillerinin geçen Cuma TBMM'ye sunduğu ve ekonomi alanında da bazı düzenlemeler öngören 71 maddelik "Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin" de bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi bekle-

niyor. Teklif, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için bin liranın alt sınır olarak belirlenmesi, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı'nın farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırıl-

ması gibi çeşitli düzenlemeler içeriyor. 
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Cuma günü TBMM’ye sunulan torba yasa teklifi dahilinde, Kamu İhale Kanunu kapsamında devam eden sözleşmelerin, girdi fiyatlarında bek-

lenmedik artış olması halinde, 60 gün içinde başvurulması şartıyla feshedilmesine olanak tanınıyor. Yasa teklifi ile sözleşme devrinin de önü 

açılırken, devir halinde; ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç, fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımların uygulanmaması 

hükme bağlandı. Sözleşmesi feshedilen veya devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Yine torba yasaya göre 2018 yılında yapılacak inşaat 

harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade uygulaması 2019 yılında da devam edecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilecek. 

Ayrıca teklifin 57. maddesi ile birlikte yıllık kira artışlarının belirlenmesinde, YİÜFE yerine TÜFE oranlarındaki artışın dikkate alınması gerektiği hük-

me bağlandı. 

Otomotivde Ocak-Kasım döneminde %12 artışla 29 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verileri-

ne göre, Kasım ayında %5 artışla 2,77 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, böylece bugüne kadarki en yüksek Kasım ayı ihracatına 

ulaştı. Otomotiv yan sanayi ihracatı %1 artarak 915 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı %2 artışla 1,10 milyar dolar, eşya taşımaya mah-

sus motorlu taşıtlar ihracatı %5 azalışla 448 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı %29 artışla 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Bridgestone ve Sabancı Holding ortaklığı Brisa, İzmit fabrikasında kapasite artırım imkânı kalmaması üzerine 300 milyon dolar yatırımla Aksa-

ray'da yeni bir fabrika inşa etti. Üretime başlanan ve sahip olduğu teknolojik özellikleri ile dikkat çeken tesis tam kapasiteye ulaştığında yılda 

4,2 milyon adet lastik üretimi gerçekleştirecek ve 700 kişi istihdam edilecek. Fabrikanın tanıtım toplantısında konuşan Sabancı Holding Sanayi 

Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper, Brisa'nın kuruluşundan bu yana yaptıkları toplam yatırım tutarının 1,4 milyar dolara 

ulaştığını söyledi. Tesiste kullanılan tam otomatik lastik transfer sistemi ile lastikler neredeyse yere hiç değmeden taşınırken bu geleneksel bir 

lastik fabrikasına göre stok devir hızında iki kat artış sağlıyor. 

Arçelik (ARCLK) - Hollanda'daki bağlı ortaklığı Ardutch B.V.'den 138 milyon euro temettü alacağını açıkladı. Temettünün 70 milyon euro tutarında-

ki kısmı 29 Kasım itibarıyla tahsil edildi. Kalan bakiye 10 Aralık tarihinde ödenecek. 

Deva Holding (DEVA) - Kartepe'de bulunan üretim tesislerine yapılacak yatırım ile ilgili olarak 210 milyon TL tutarında, KDV İstisnası, Sigorta Primi 

İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu "Yatırım Teşvik Belgesi" alındığını açıkladı. Hol-

ding, ekonomik koşullar ve finansal durumunun değerlendirileceğini, ilgili yatırımın yapılıp yapılmamasına ve teşvikin süresinin uzatılmasına süreç 

içinde karar verileceğini açıkladı. Teşvik belgesinin bitiş tarihi 30.10.2021. 

Plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Altunbilek, 2019 yılı başında başlayacak ücretli plastik poşet uygulamasına ilişkin, "Geçmişe bakıldığında naylon poşet yoktu, file, bez torbalar, 

kese kâğıtları vardı. Yavaş yavaş buna geçilecek. Çevre adına atılmış büyük bir adım olacak." dedi. Uygulamanın çevreye olduğu kadar ekonomiye 

de katkı sağlayacağına işaret eden Altunbilek, "Poşet doğada çok uzun yıllar kaybolmuyor. Çevre adına, gelecek, insanlık adına Bakanlığın yaptığı 

en büyük çalışmalardan biri diyebiliriz. Umarız ülkeye ve ekonomiye değer katar." ifadesini kullandı. 

Yılın ilk 11 ayında toplam 7,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihracatın yaklaşık %34'ü tekstilden geldi. 

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçı-

lar, yılın ilk 11 ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 artırarak 7,8 milyar dolara yükseltti. Güneydoğulu ihracatçılar, bu süreçte en 

çok ihracatı tekstil ve ham maddeleri alanında gerçekleştirdi. Bölge tekstilcileri, yılın ilk 11 ayında 2,7 milyar dolarlık ürün satışı gerçekleştirirken, 

aynı döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatın %34,1'lik kısmını gerçekleştirerek bölgenin öncü sektörü oldu. 

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) Kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %2 arttı. EİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik üyesi 7 bin ihracat-

çı, Kasım ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Kasım ayında Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan tarım ürünleri ihracatı %8'lik artışla 526 

milyon dolara çıkarken, madencilik sektörü %28'lik artışla 91 milyon dolar ihracat yaptı. Sanayi sektörünün ihracatı ise %6'lık azalma ile 582 mil-

yon dolar olarak kaydedildi. 
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Üzüm ve kiraz ihracatçıları Güney Afrika pazarına yöneldi. Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu kiraz ve üzümde, ihraç pazarlarının çeşit-

lendirilmesi amacıyla ihracatçılar Güney Afrika pazarını hedef aldı. 2017 yılında başlayan URGE Projesi kapsamında Şili, Almanya, Malezya ve Viet-

nam'da etkili tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, tanı-

tım ve pazarlama faaliyetlerinde uluslararası rekabet koşullarını göz önünde bulundurarak, henüz yeterince yer bulamadığımız pazarlara odaklan-

mayı tercih ettiklerini kaydetti. 

Tekstil sektörü 10 milyar liralık makine ithalatının önüne geçmeyi hedefliyor. Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) ile Tekstil 

Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) tekstil makine sektöründe geçen sene yapılan yaklaşık 10 milyar TL'lik iplik, dokuma ve örme 

makineleri gibi diğer makine ithalatının önüne geçmek için iş birliğine imza attı. TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, "Bu anlaşma ile 

özgün makinelerin tasarlanıp, ülkemizde üretilmesi, Türkiye'nin üretim ve ihracatta öncü söz konusu sektörlerinde makinede dışa bağımlılığın 

azaltılmasını ve yerli makine üretimini destekleyerek cari açığın önüne geçmek adına iş birliğine imza attık. Tekstil terbiye sektörü olarak 2019 

yılından itibaren üretim tesislerimizi yenileyecek ve mevcut kapasitelerimizi artıracağız. Bu da daha fazla makine yatırımına ihtiyaç duyacağımız 

anlamına geliyor. Derneklerimizin yaptığı iş birliği ile makine ihtiyacımızı iç pazardan karşılayarak cari açığın önüne geçeceğimize inanıyoruz" dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 ay-1 sene daha Türkiye’nin et ithalatına ihtiyacı olmadığını söyledi. Konya'da düzenlenen Tarım 

Zirvesi'ne katılan Bakan Pakdemirli et ithalatı konusunda açıklama yaptı. Pakdemirli, "Et konusu çok konuşuluyor, ama bugün itibarıyla bir hesap 

yaptık, 6 ay-1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor." dedi. 

Ford ve AVL otonom sürüş için iş birliği yaptı. Ford Otosan ve AVL, Ford Trucks araçlarında uygulanmak üzere ‘Platooning-otonom konvoy’ tek-

nolojisi alanında ortak Ar-Ge iş birliği başlattı. İş birliğinin birinci aşaması 2019’un ilk yarısında tamamlanacak. Ar-Ge iş birliği kapsamında, Ford 

Otosan Ürün Geliştirme birimleri ile AVL’nin Türkiye ve Almanya’daki mühendislik ekipleri “AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye” ve “AVL 

Software and Functions GmbH” birlikte çalışacak. 

Türkiye’nin Eylül ayında doğal gaz ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 oranında düşüş gösterdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK) tarafından yayınlanan aylık rapora göre, 2018 yılı Eylül ayında doğal gaz ithalatı ve tüketimi azaldı. Eylül ayında ithalat 3 milyar 281,47 mil-

yon Sm3 ve tüketim 3 milyar 306,35 milyon Sm3 oldu. Eylül ayında doğal gaz üretimi ise %33,13 artışla 36,54 milyon Sm3 oldu. 

Türkiye’nin enerji ithalatı faturası Ekim ayında %16,4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında Türkiye’nin toplam 

enerji ithalatı 3,775 milyar oldu. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin ham petrol ithalatı 2018 yılı Ekim ayında 2,033 milyon ton olarak gerçekleşti.  

Çin, ABD’den petrol ve doğal gaz ithalatını sıfırladı. Çin Gümrük genel Müdürlüğü verilerine göre, Pekin, Ekim ayında ABD’den petrol ve sıvılaş-

tırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını sıfıra düşürdü. Bununla birlikte, Rusya’dan alınan petrol miktarı maksimum seviyeye ulaştı. Çin, gaz ithalatını %17 

oranında arttırarak petrolde de Ekim ayında günde 9,7 milyon varil alarak ithalatını rekor seviyeye ulaştırdı. Petrolü Suudi Arabistan ve Rusya’dan 

alan Çin, LNG’yi de Avustralya, Katar ve Malezya’dan ithal etti. 
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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.  

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. 


